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

Penambahan simbol ini pada pesan keselamatan “Bahaya” atau
“Peringatan” menunjukkan adanya bahaya kelistrikan yang akan
menyebabkan cedera jika petunjuknya tidak dipatuhi.

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

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

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

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

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

Harap Perhatikan
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli. Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas
setiap konsekuensi yang timbul di luar penggunaan material ini.
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Petugas ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan soal
rancang bangun, instalasi, dan pengoperasian kelistrikan dan telah mengikuti
pelatihan keselamatan untuk mengenali dan menghindari risiko yang mungkin
terjadi.

Tindakan Pencegahan untuk Keselamatan

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

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Bacalah seluruh petunjuk dalam Panduan Instalasi sebelum menginstalasi atau
bekerja dengan sistem UPS ini.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Jangan menginstalasi sistem UPS sebelum semua pekerjaan rancang bangun
diselesaikan dan ruang instalasi dibersihkan.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Produk ini harus diinstalasi sesuai spesifikasi dan persyaratan yang
ditetapkan Schneider Electric. Spesifikasi dan persyaratan membahas
secara khusus perlindungan eksternal dan internal (pemutus sirkuit hulu,
pemutus sirkuit baterai, pengkabelan, dll.) dan persyaratan lingkungan.
Schneider Electric tidak bertanggungjawab jika ketentuan tersebut tidak
dipenuhi.

•

Setelah pengawatan kelistrikan sistem UPS selesai, jangan menyalakan
sistem dulu. Penyalaan hanya boleh dilakukan oleh Schneider Electric.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Sistem UPS harus diinstalasi sesuai regulasi lokal dan nasional. Instalasi UPS
sesuai dengan:
•

IEC 60364 (termasuk 60364–4–41 - perlindungan terhadap sengatan listrik,
60364–4–42 - perlindungan terhadap efek termal, dan 60364–4–43 perlindungan terhadap kelebihan arus), atau

•

NEC NFPA 70, atau

•

Ketentuan Kelistrikan Kanada (C22.1, Pasal 1)

bergantung pada salahsatu standar yang berlaku di wilayah Anda.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Instalasi sistem UPS di dalam ruang dengan suhu terkontrol serta bebas dari
pencemar konduktif dan kelembaban.

•

Instalasi sistem UPS pada permukaan yang rata, kokoh, dan tidak mudah
terbakar (misalnya beton) yang dapat menopang berat sistem.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
UPS ini tidak dirancang untuk dan karenanya tidak boleh diinstalasi di
lingkungan pengoperasian tak lazim berikut:
•

Asap yang merusak

•

Campuran eksplosif dari abu atau gas, gas korosif, atau zat konduktif, atau
pancaran energi panas dari sumber lain

•

Uap lembab, abu abrasif, uap air, atau di lingkungan yang terlalu lembab

•

Jamur, serangga, binatang kecil

•

Udara berkadar garam tinggi atau zat pendingin yang tercemar

•

Tingkat polusi yang lebih tinggi dari 2 berdasarkan IEC 60664-1

•

Terpapar pada getaran, goncangan, dan kemiringan yang tak lazim

•

Terpapar pada sinar matahari langsung, sumber energi panas, atau medan
elektromagnetik yang kuat

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Jangan mengebor atau melubangi pelat untuk kabel maupun konduit (pipa
saluran) ketika pelat penahan dalam keadaan terpasang, dan jangan mengebor
atau membuat lubang di tempat yang berdekatan dengan UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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PERINGATAN
BAHAYA BUSUR API
Jangan membuat perubahan mekanis pada produk (termasuk melepas
komponen lemari atau mengebor/memotong lubang) yang tidak dijelaskan
dalam Panduan Instalasi.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.

PERINGATAN
BAHAYA TERLALU PANAS
Patuhi persyaratan ruang di sekitar sistem UPS dan jangan menutupi bukaan
ventilasi produk ketika sistem UPS sedang beroperasi.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.

PERINGATAN
BAHAYA KERUSAKAN PERANGKAT
Jangan menghubungkan keluaran UPS ke sistem beban regeneratif termasuk
sistem fotovolta dan penggerak kecepatan.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.

Keamanan Kelistrikan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli.

•

Sistem UPS harus diinstalasi di ruangan dengan akses terbatas (khusus
petugas ahli).

•

Gunakan alat pelindung tubuh yang sesuai (Personal Protective Equipment/
PPE) dan ikuti prosedur kerja kelistrikan yang aman.

•

Matikan semua pemasok daya sistem UPS sebelum bekerja pada atau di
bagian dalam perangkat.

•

Sebelum bekerja pada sistem UPS, cek tegangan berbahaya di antara
semua terminal termasuk arde pelindung.

•

UPS mengandung sumber energi internal. Tegangan berbahaya bisa muncul
sekalipun sambungan kabel telah diputus dari utilitas/catuan utama.
Sebelum menginstalasi atau memperbaiki sistem UPS, pastikan semua unit
dalam posisi MATI, pastikan pula utilitas/catuan utama dan baterai telah
diputus. Sebelum membuka UPS tunggu lima menit sampai kapasitornya
kosong.

•

Perangkat pemutus (misalnya pemutus sirkuit atau saklar pemutus) harus
dipasang sesuai aturan setempat agar dapat mengisolir sistem dari sumber
aliran daya hulu. Perangkat pemutus ini harus terlihat dan mudah dijangkau.

•

UPS harus diarde/dibumikan dengan benar dan karena risiko kebocoran arus
tinggi, konduktor pengardean/pembumian harus dihubungkan terlebih
dahulu.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

8

990–3618G-016

Petunjuk Penting Keselamatan — SIMPAN PETUNJUK INI

10–40 kVA 3:1 dan 3:3

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Dalam sistem di mana pelindung arus umpan balik bukan bagian dari desain
standar, sebuah alat pengisolir otomatis (perangkat tambahan pelindung arus
umpan balik atau perangkat lain yang memenuhi persyaratan IEC/EN 62040–1
atau UL1778 Edisi ke-4 – bergantung pada manakah dari kedua standar
tersebut yang berlaku di wilayah Anda) harus dipasang untuk mencegah
tegangan atau energi berbahaya pada terminal masukan alat pengisolir
tersebut. Alat pengisolir harus terbuka dalam 15 detik apabila pasokan daya
hulu gagal, karenanya harus diukur sesuai spesifikasi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Jika masukan UPS dihubungkan melalui isolator eksternal yang, jika dibuka, akan
mengisolir terminal netral atau jika pengisoliran umpan balik otomatis diberikan ke
perangkat secara eksternal atau dihubungkan ke sistem distribusi daya IT, maka
sebuah label harus dibubuhkan oleh pengguna pada terminal masukan UPS, dan
pada semua isolator daya primer yang terpasang secara remot dari area UPS, dan
pada titik-titik akses eksternal di antara isolator dan UPS, dengan pesan sebagai
berikut (atau teks serupa dalam bahasa yang berlaku di negara tempat sistem
UPS akan diinstalasi):

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Bahaya Umpan Balik Tegangan. Sebelum bekerja pada sirkuit ini: Isolir UPS dan
cek tegangan berbahaya di antara semua terminal termasuk arde pelindung.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

Keamanan Baterai

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Pemutus sirkuit baterai harus dipasang sesuai spesifikasi dan persyaratan
yang ditetapkan Schneider Electric.

•

Perbaikan baterai hanya boleh dilakukan atau diawasi oleh petugas ahli yang
berpengalaman soal baterai dan tindakan pencegahan yang diperlukan.
Jauhkan siapapun yang tak berkompeten dari baterai.

•

Putuskan dulu sumber pengisian sebelum menghubung atau memutus
hubungan terminal baterai.

•

Jangan membuang baterai ke dalam api karena dapat meledak.

•

Jangan membuka, mengotak-atik, atau memotong-motong baterai. Cairan
elektrolit yang keluar berbahaya bagi kulit dan mata. Cairan tersebut
mungkin beracun.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Baterai berisiko menimbulkan sengatan listrik dan arus hubungan pendek
tingkat tinggi. Tindakan pencegahan berikut harus dipatuhi saat menangani
baterai
•

Lepas jam tangan, cincin, atau benda logam lainnya.

•

Gunakan alat dengan pegangan berinsulasi.

•

Kenakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu boot.

•

Jangan menaruh alat atau benda logam di atas baterai.

•

Putuskan sumber pengisian sebelum menghubungkan atau memutushubungan terminal baterai.

•

Pastikan apakah baterai terarde secara tak sengaja. Jika terarde secara tak
sengaja, lepas sumber ardenya. Menyentuh bagian mana pun dari baterai
yang diarde dapat menimbulkan sengatan listrik. Kemungkinan terjadinya
sengatan listrik semacam itu bisa diminimalkan asalkan pengardean tersebut
dilepas selama instalasi dan pemeliharaan (berlaku untuk perangkat dan
komponen sediaan baterai remot yang tak memiliki sirkuit pencatu terarde).

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Setiap kali mengganti baterai, pastikan untuk menggantinya dengan jenis dan
jumlah atau unit baterai yang sama.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PEMBERITAHUAN
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
•

Sebelum memasang baterai pada sistem, tunggu sampai sistem siap
dinyalakan. Jangka waktu mulai dari pemasangan baterai hingga sistem UPS
dinyalakan tidak boleh lebih dari 72 jam atau 3 hari.

•

Baterai tidak boleh dibiarkan tersimpan lebih dari enam bulan karena harus
diisi ulang. Jika energi pada sistem UPS belum juga habis untuk waktu yang
lama, Schneider Electric menyarankan agar UPS tetap diisi selama 24 jam
minimal sebulan sekali. Tindakan ini akan mengisikan daya pada baterai dan
mencegah kemungkinan rusak permanen.

Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
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Spesifikasi
Spesifikasi Masukan AC
UPS 3:3 dan 3:1
10 kVA

15 kVA

Tegangan

380

400

415

Jenis sambungan

3PH + N + AP

Frekuensi masuk (Hz)

45–65

THDI

< 9% pada beban penuh

Arus masuk nominal (A)1

13

12,5

Arus masuk maks. (A)2

15,5

Batasan arus masuk (A)3

17,5

Koreksi faktor daya masuk

> 0,97 pada beban > 50%

20 kVA

380

400

415

380

400

415

12

20

19

18

26

25

24

15

14,5

22,5

21,5

20,5

29

28

27

17

16

25

24

22,5

32

31

30

40 kVA4

30 kVA
Tegangan

380

400

415

380

400

415

Jenis sambungan

3PH + N + AP

Frekuensi masuk (Hz)

45–65

THDI

< 9% pada beban penuh

Arus masuk nominal (A)1

39,5

38

36

53

50

48

Arus masuk maks. (A)2

42

40,5

38,5

56

53

51

Batasan arus masuk (A)3

47

45

42,5

61

59

56

Koreksi faktor daya masuk

> 0,97 pada beban > 50%

Spesifikasi Masukan Bypass Arus Bolak-Balik (AC) Galaxy 300
UPS 3:3
10 kVA

15 kVA

Tegangan

380

400

Jenis sambungan

3PH + N + AP

Frekuensi masuk (Hz)

50/60 ±8%

Arus bypass nominal (A)

15

14,5

20 kVA

415

380

400

415

380

400

415

14

23

22

21

30

29

27

30 kVA

40 kVA

Tegangan

380

400

Jenis sambungan

3PH + N + AP

415

380

400

415

1. Arus masuk didasarkan pada beban yang terukur dan baterai terisi penuh.
2. Arus masuk didasarkan pada pengisian penuh baterai, tegangan nominal, dan beban yang terukur.
3. Batasan arus melalui pembatasan arus elektronik didasarkan pada pengisian penuh baterai dan tegangan
masuk -15%.
4. Hanya tersedia pada versi 3:3.
990–3618G-016
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Spesifikasi
30 kVA

Tegangan

380

Frekuensi masuk (Hz)

50/60 ±8%

Arus bypass nominal (A)

45

40 kVA
400

415

380

400

415

43

41,5

60

58

55

UPS 3:1
10 kVA

15 kVA

Tegangan

220

230

Jenis sambungan

1PH + N + AP

Frekuensi masuk (Hz)

50/60 ±8%

Arus bypass nominal (A)

45

43,5

240

220

230

240

41,5

68

65

62

20 kVA
Tegangan

220

Jenis sambungan

1PH + N + AP

Frekuensi masuk (Hz)

50/60 ±8%

Arus bypass nominal (A)

90

30 kVA
230

240

220

230

240

87

83

136

130

125

Spesifikasi Keluaran Arus Bolak-Balik (AC) Galaxy 300
UPS 3:3: 380, 400, 415 V (400 V 50 Hz adalah besaran standar tapi 60 Hz juga
didukung). Tidak memungkinkan untuk pengoperasian pada 415 V/60 Hz dan tidak
sesuai dengan kebutuhan umum. Untuk semua tegangan atau kombinasi
tegangan lainnya, diperlukan transformator yang cocok dengan tegangan.
UPS 3:1: 220, 230, 240 V (230 V adalah besaran standar).
Tegangan pengoperasian diset melalui prosedur penyesuaian. Pengesetan
tersebut dapat menimbulkan beban lebih jika tegangan keluarnya adalah +3% dan
tingkat arusnya pada taraf terukur.
CATATAN: Dalam operasi baterai, beban lebih tidak akan didukung.

UPS 3:3
10 kVA

15 kVA

Tegangan (V)

380

Jenis
sambungan

3PH + N + AP

Kapasitas
beban
lebih
keluaran

Transformator bypass:
<=125% selama 2 menit
<=150% selama 10 detik

Toleransi
tegangan

±2%

Arus
keluar
nominal
(A)

15

12

400

415

20 kVA

30 kVA

40 kVA

380

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

23

22

21

30

29

27

45

43

41,5

60

58

55

Transformator keluaran:
<=132% selama 2 menit
<=155% selama 10 detik

14,5

14
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10 kVA

15 kVA

Tegangan (V)

380

400

415

Frekuensi
keluar
(Hz)
(sinkronisasi ke
catuan
utama)

50/60

Laju
lenting
(Hz/det)

Standar: 2 Hz/det.

380

20 kVA
400

415

380

30 kVA
400

415

380

40 kVA
400

415

380

400

415

Gabungan: Dapat dikonfigurasi menjadi 1 Hz/det.
Paralel: Gunakan pengaturan standar.
Redundansi Siaga: Set menjadi 1 Hz/det untuk UPS cadangan dan gunakan pengaturan standar untuk UPS utama.

THDU

< 3,0% beban linier
< 5,0%. 100% tidak seimbang 100% beban non-linier

Faktor
daya
keluar

Dari 0,5 fasa arus mendahului hingga 0,5 fasa arus tertinggal.

Respons
beban
dinamis

±5%

Aturan
tegangan
keluar

±2%

UPS 3:1
10 kVA

15 kVA

Tegangan
(V)

220

230

240

Jenis
sambungan

1PH + N + AP

Kapasitas
beban lebih
keluaran

Transformator bypass:
<=125% selama 2 menit
<=150% selama 10 detik

20 kVA

30 kVA

220

230

240

220

230

240

220

230

240

68

65

62

90

87

83

136

130

125

Transformator keluaran:
<=132% selama 2 menit
<=155% selama 10 detik
Toleransi
tegangan

±2%

Arus keluar
nominal (A)

45

Frekuensi
keluar (Hz)
(sinkronisasi ke catuan
utama)

50/60

Laju lenting
(Hz/Det)

Standar: 2 Hz/det.

43

42

Gabungan: Dapat dikonfigurasi menjadi 1 Hz/det.
Paralel: Gunakan pengaturan standar.
Redundansi Siaga: Set menjadi 1 Hz/det untuk UPS cadangan dan gunakan pengaturan standar untuk UPS utama.

THDU

< 3,0% beban linier
< 5,0%. 100% beban non-linier

Faktor daya
keluar

Dari 0,5 fasa arus mendahului hingga 0,5 fasa arus tertinggal.

990–3618G-016
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Spesifikasi

10 kVA
Tegangan
(V)

220

Respons
beban
dinamis

±5%

Aturan
tegangan
keluar

±2%

15 kVA
230

240

220

20 kVA
230

240

220

30 kVA
230

240

220

230

240

Spesifikasi Baterai
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Jenis

Baterai VRLA (Valve-Regulated Lead Acid/ Asam Timbal Dikendalikan Katup)

Tegangan nominal
(16 blok/15 blok)
(VDC)

± 192 / ±180

Tegangan ambang
(16 blok/15 blok)
(VDC)

± 218 / ±204

Tegangan akhir
pengosongan (VDC)
pada 100% beban

± 158 / ±148

Daya pengisian
maksimum untuk
UPS dengan pengisi
daya standar (pada
masukan AC yang
rendah dapat turun
ke nilai yang lebih
rendah)5

10-40 kVA: 1744 W

Daya pengisian
maksimum untuk
UPS dengan pengisi
daya standar (pada
masukan AC yang
rendah dapat turun
ke nilai yang lebih
rendah)6

3052 W

Waktu pengisian
ulang tipikal

Pengisi daya internal: (untuk konfigurasi baterai terintegrasi)
10 jam - hingga 90% ±5% kapasitas setelah pengosongan total pada Konfig. min.
CLA: (untuk konfigurasi baterai eksternal)
24 jam - hingga 90% ±5% kapasitas setelah pengosongan total pada Konfig. min.

Tegangan nominal
(V)

12 V/blok

Tegangan akhir (V)

9,9 V/blok (bervariasi dari 11,4 V sampai 9,9 V sesuai dengan persentase beban dari rendah ke tinggi)

INominal
pengosongan7(A)
(15 blok)

25

37

50

74

99

IMaks pengosongan8
(A) (15 blok)

30

45

60

90

120

5.
6.
7.
8.
14

3052 W

3052 W

6104 W

6104 W

UPS dengan pengisi daya standar HANYA boleh digunakan dengan baterai internal.
UPS dengan pengisi daya CLA HANYA boleh digunakan dengan baterai eksternal.
Arus nominal pengosongan baterai didasarkan pada beban yang terukur dan tegangan nominal baterai.
Arus maksimum pengosongan baterai didasarkan pada beban yang terukur di akhir pengosongan.
990–3618G-016
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Pemencaran Panas Galaxy 300
UPS 3:3
Pemencaran panas9

10 kVA

Beban (%)

100

75

50

100

75

50

100

75

50

Pemencaran panas
(Watt)

656

514

420

937

712

514

1260

937

656

15 kVA

20 kVA

Pemencaran panas9

30 kVA

Beban (%)

100

75

50

100

75

50

Pemencaran panas (Watt)

1804

1313

945

2479

1804

1195

40 kVA

UPS 3:1
Pemencaran panas9

10 kVA

Beban (%)

100

75

50

100

75

50

Pemencaran panas (Watt)

707

577

463

1045

786

577

Pemencaran panas9

20 kVA

Beban (%)

100

75

50

100

75

50

Pemencaran panas (Watt)

1212

888

612

1876

1417

1029

15 kVA

30 kVA

Ukuran Kabel yang Direkomendasikan
Seluruh pengawatan hubungan elektrik harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku. Spesifikasi di bawah ini hanya
sebagai rekomendasi.
Pastikan ukuran kabel AC untuk:
- Sistem TNS untuk kabel tembaga satu inti tipe U1000 R02V panjang 100 m
dengan penurunan tegangan antaran <3%, dipasang pada penampang kabel
berlubang-lubang, insulasi tipe XLPE, formasi trefoil satu lapisan. THDI antara
15% dan 33%, 35° C pada 400 V, digrupkan dalam empat kabel sentuh.
Pastikan ukuran kabel baterai untuk:
- Kabel tembaga satu-inti, tipe U1000 R02V, panjang maksimum 25 m dengan
penurunan tegangan antaran <1%.
UPS 3:3
UPS 3:3 – Catuan Utama
Tunggal

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

min

maks

min

maks

min

maks

min

maks

min

maks

Masukan catuan utama (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Keluaran AC (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Masukan baterai (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

35

35

9. Baterai terisi penuh.
990–3618G-016
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UPS 3:3 – Catuan utama
ganda

Spesifikasi
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

min

maks

min

maks

min

maks

min

maks

min

maks

Masukan catuan utama (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Keluaran AC (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Masukan baterai (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

35

35

Bypass (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

UPS 3:1
UPS 3:1 – Catuan utama tunggal

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

min

maks

min

maks

min

maks

min

maks

16

35

25

35

35

90

70

90

Keluaran AC (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Masukan baterai (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

UPS 3:1 – Catuan utama ganda

10 kVA

Masukan catuan utama

(mm2)

15 kVA

20 kVA

30 kVA

min

maks

min

maks

min

maks

min

maks

Masukan catuan utama (mm2)

10

35

10

35

35

90

35

90

Keluaran AC (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Masukan baterai (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

Bypass (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Perlindungan Arus Lebih

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Perlindungan arus residu minimum yang disarankan adalah 3A, dengan syarat
memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam IEC60364-4-41.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Sistem perlindungan ini menjamin perlindungan di semua sirkuit
keluaran yang terhubung ke unit. Jika pelindung arus hilir yang disarankan tidak
terpasang, pasokan daya akan terputus selama lebih dari 20 milidetik di semua
sirkuit keluaran lainnya.
CATATAN: Ketika sumber bypass berada di level toleransi, bebannya akan segera
dipindahkan ke masukan bypass dan perangkat pelindung arus hulu dan arus hilir
akan memastikan perlindungan sistem.
CATATAN: Arus sirkuit pendek instalasi harus kurang dari arus maksimum
pemutus sirkuit aliran hilir.

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan
UPS 3:3
Catuan utama
tunggal

10 kVA

Pemutus Sirkuit
pada masukan

C65H-D-4P-63A/ C60H-D-4P-63A

16

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

990–3618G-016
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Catuan utama
ganda

10 kVA

Pemutus Sirkuit
pada masukan
Pemutus Sirkuit
pada bypass

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

C65H-D-4P-50A/ C60H-D-4P-50A

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-100A

C65H-D-4P-63A/ C60H-D-4P-63A

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

UPS 3:1
Catuan utama tunggal

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

Pemutus Sirkuit pada
masukan

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

NSX250F TM200D 4P

NSX250F TM250D 4P

Catuan utama ganda

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

Pemutus Sirkuit pada
masukan

C65H-D-4P-50A/ C60HD-4P-50A

C65H-D-4P-50A/ C60HD-4P-50A

C65H-D-4P-50A/ C60HD-4P-50A

C120H-D-4P-80A

Pemutus Sirkuit pada
bypass

C120H-D-2P-80A

C120H-D-2P-125A

NSX250F TM200D 3P

NSX250F TM250D 3P

Perlindungan Arus Hilir yang Disarankan
CATATAN: Pemutus sirkuit C65 dan C60 merupakan jenis yang sama namun
berlaku di wilayah yang berbeda. Seri C65 harus digunakan di Tiongkok,
sedangkan seri C60 harus digunakan di semua negara lainnya.
UPS 3:3
10 kVA
Pemutus Sirkuit
Arus Hilir

15 kVA

20 kVA

C65N-B–4P-10A/C60N-B-4P-10A
C65N-B-4P-10A/C60N-C-4P-6A

30 kVA

40 kVA

C65N-B-4P-16A/
C60N-B-4P-16A

C65N-B-4P-20A/
C60N-B-4P-20A

C65N-C-4P-10A/
C60N-C-4P-10A

C65N-C-4P-10A/
C60N-C-4P-10A

UPS 3:1
10 kVA
Pemutus Sirkuit Arus
Hilir

15 kVA

C65N-B-2P-25A/C60N-B-2P-25A
C65N-C-2P-10A/C60N-C-2P-10A

20 kVA

30 kVA

C65N-B-2P-32A/C60NB-2P-32A

C65N-B-2P-50A/C60NB-2P-50A

C65N-C-2P-16A/C60NC-2P-16A

C65N-C-2P-25A/C60NC-2P-25A

Spesifikasi Torsi
Ukuran baut

Torsi

M3

1 Nm

M4

1,2 Nm – 2 Nm

M5

3,5 Nm – 4,5 Nm

M6

4,5 Nm – 6 Nm

Untuk baterai: Gunakan torsi yang direkomendasikan oleh Schneider Electric atau oleh vendor
baterai pihak ketiga.
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Gambaran Umum Produk UPS

Gambaran Umum Produk UPS
Papan komunikasi, kartu manajemen jaringan, pemutus, dan rak baterai terletak di
belakang pintu depan dan dapat diakses dengan menekan titik putih di samping
kanan pintu. Konektor dan terminal daya diakses dari bagian belakang.

Galaxy 300 30 kVA/ 40 kVA 3:3
Tampak Depan dan Tampak Belakang

1. Papan komunikasi (hanya untuk Pengerjaan oleh Schneider Electric)
2. Kartu manajemen jaringan
3. Pemutus
4. Rak baterai

18
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5. Terminal kontak kering, EPO, sinyal pemutus baterai eksternal, dan suhu
baterai eksternal (ATIZ)
6. Terminal daya

Galaxy 300 30 kVA 3:1
Tampak Depan dan Tampak Belakang

1. Papan komunikasi (hanya untuk Pengerjaan oleh Schneider Electric)
2. Kartu manajemen jaringan
3. Pemutus
4. Rak baterai
5. Terminal kontak kering, EPO, sinyal pemutus baterai eksternal, dan suhu
baterai eksternal (ATIZ)
6. Terminal daya
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Galaxy 300 10 kVA/ 15 kVA/ 20 kVA 3:3
Tampak Depan dan Tampak Belakang

1. Papan komunikasi (hanya untuk Pengerjaan oleh Schneider Electric)
2. Kartu manajemen jaringan
3. Pemutus
4. Rak baterai
5. Terminal kontak kering, EPO, sinyal pemutus baterai eksternal, dan suhu
baterai eksternal (ATIZ)
6. Terminal daya

20
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Galaxy 300 20 kVA 3:1
Tampak Depan dan Tampak Belakang

1. Papan komunikasi (hanya untuk Pengerjaan oleh Schneider Electric)
2. Kartu manajemen jaringan
3. Pemutus
4. Rak baterai
5. Terminal kontak kering, EPO, sinyal pemutus baterai eksternal, dan suhu
baterai eksternal (ATIZ)
6. Terminal daya
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Galaxy 300 10 kVA/ 15 kVA 3:1
Tampak Depan dan Tampak Belakang

1. Papan komunikasi (hanya untuk Pengerjaan oleh Schneider Electric)
2. Kartu manajemen jaringan
3. Pemutus
4. Rak baterai
5. Terminal kontak kering, EPO, sinyal pemutus baterai eksternal, dan suhu
baterai eksternal (ATIZ)
6. Terminal daya

Sistem Paralel
UPS dapat diinstalasi secara paralel maksimum dengan dua unit UPS. Instalasi
kedua unit UPS secara terpisah seperti yang diperintahkan dalam panduan ini.
Hubungan paralel di antara kedua unit UPS hanya boleh dikerjakan oleh Teknisi
Kerja Lapangan Schneider Electric menggunakan paket perangkat paralel yang
dibeli terpisah.

22
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Jarak Antara Lemari UPS
CATATAN: Ukuran jarak antara diberikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses
pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk
persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak antara area kerja belakang yang disarankan adalah 500 mm.

990–3618G-016
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Persiapan Instalasi
Penumpuan di Lantai (Opsional)

PERHATIAN
BAHAYA KEMIRINGAN
UPS yang konfigurasinya tanpa baterai harus ditumpukan ke lantai karena
beban berat di bagian atas.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
alat.
CATATAN: Untuk sistem paralel, jarak antar-lemari UPS dibatasi. Kit paralel
dilengkapi dua kabel (5 dan 15 meter). Jarak maksimum antara dua lemari UPS
adalah 2 m untuk kabel 5 m, dan 12 m untuk kabel 15 m.
CATATAN: Sistem UPS dan lemari baterai harus dipasang pada lantai datar yang
kokoh dan tidak mudah terbakar.
CATATAN: UPS dapat ditumpukan ke lantai dengan dua cara, bergantung
ketersediaan ruang lantai.

Metode 1: Ruang yang Tersedia Luas
1. Pasang keempat siku-siku pada UPS seperti yang ditunjukkan.
Tampak Depan

Metode 2: Ruang yang Tersedia Sempit
1. Buat empat lubang menggunakan bor sesuai dimensi area permukaan UPS
(lihat ilustrasi) lalu pasang keempat baut M8 ke lantai untuk penumpuan.

24
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2. Kencangkan baut.

3. Dorong UPS di antara keempat baut lantai.
4. Pasang keempat siku-siku pada UPS.
Tampak Depan

5. Pastikan slot di tiap siku-siku mencengkeram baut lantai.
6. Kunci kedua roda depan dengan mengencangkan sekrupnya.
Tampak Depan

990–3618G-016
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Menyiapkan UPS untuk Pengkabelan
1. Longgarkan kelima sekrup lalu lepas pelat logam penutup I/O.
Tampak Belakang

2. Longgarkan kedua sekrup lalu lepas penutup plastik.
Tampak Belakang

26
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Menghubungkan Kabel Daya
CATATAN: Untuk instalasi pelindung arus umpan balik, lihat Memasang Pelindung
Arus Umpan Balik, halaman 33.

Menghubungkan Kabel Daya UPS

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Dalam mode operasi konverter frekuensi, pemutus bypass pemeliharaan
(Q3BP) dan pemutus bypass statis (QM2) harus dalam posisi MATI (terbuka).
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PEMBERITAHUAN
BAHAYA OPERASI SISTEM YANG TERPUTUS-PUTUS
Jika sambungan saluran netral tidak dapat diandalkan, sistem tidak akan
bekerja dengan normal.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
CATATAN: Sebuah gembok disediakan Schneider Electric dan dianjurkan untuk
mode konverter frekuensi (nomor katalog gembok: 26970).
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Menghubungkan Kabel Daya

Tampak Belakang UPS

1. Hubungkan kabel-kabel arde pelindung (AP) untuk masukan, bypass, dan
beban.
2. Hubungkan kabel-kabel masukan (N, L1, L2, L3) ke masing-masing terminal
masukan dimulai dari N.
CATATAN: Untuk sistem dengan catuan utama tunggal, lanjutkan ke langkah 5.
3. Hanya untuk sistem dengan catuan utama ganda: Lepas kabel-kabel di
antara terminal bypass dan terminal masukan.

28

990–3618G-016

Menghubungkan Kabel Daya

10–40 kVA 3:1 dan 3:3

4. Hanya untuk sistem dengan catuan utama ganda: Jika Anda ingin
mengalihkan UPS ke operasi konverter frekuensi (sebagaimana
dijelaskan dalam panduan pengoperasian), Anda harus mengabaikan
langkah ini dan lanjut ke langkah 5. Jika tidak, Anda harus menghubungkan
tiap kabel bypass ke masing-masing terminal bypass. 3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1
(N, L1).
5. Hubungkan kabel-kabel dari beban kritis ke masing-masing terminal keluaran.
3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N dan L1).
6. Hanya untuk solusi baterai eksternal: Hubungkan kabel-kabel baterai (BAT+,
N, BAT-) ke masing-masing terminal baterai. Kabel-kabel baterai akan
dihubungkan ke solusi baterai eksternal nanti.
7. Pasang kembali penutup plastik dan pelat logam penutup I/O yang telah
dilepas dalam Menyiapkan UPS untuk Pengkabelan, halaman 26.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk alasan keselamatan, pelat logam penutup I/O harus dipasang di posisi
terendah.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
8. Gabungkan kabel masukan, kabel bypass, kabel baterai (jika ada), dan kabel
keluaran jadi empat grup kabel terpisah.
9. Ikatkan semua kabel ke komponen permanen (ditunjukkan di bawah)
menggunakan pengikat kabel.
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10.Jika pilihan konverter frekuensi telah disediakan dengan mengabaikan langkah
4, sebuah gembok dari Schneider Electric kini harus dipasang pada pemutus
bypass statis (QM2) dan pemutus bypass pemeliharaan (Q3BP) dalam posisi
MATI (terbuka).
Tampak Depan 3:3 30–40 kVA, dan 3:1 20–30 kVA

Tampak Depan 3:3 10–20 kVA, dan 3:1 10–15 kVA

Menghubungkan Kabel Daya UPS untuk Sistem Redundansi
Siaga

PEMBERITAHUAN
BAHAYA OPERASI SISTEM YANG TERSENDAT-SENDAT
Jika sambungan saluran netral tidak dapat diandalkan, sistem tidak akan
bekerja dengan normal.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
CATATAN: Hanya dua unit UPS yang dapat diinstalasi pada sistem redundansi
siaga. Kedua unit harus memiliki taraf ukur daya dan topologi yang sama
(keduanya 3:3 atau keduanya 3:1).
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Tampak Belakang UPS

1. Hubungkan kabel AP untuk masukan, bypass, dan beban.
2. Hubungkan kabel masukan (N, L1, L2, L3) ke terminal masukan dimulai dari N
di UPS 1.
3. Hanya untuk sistem catuan utama ganda: Lepaskan kabel di antara terminal
masukan dan terminal bypass pada UPS 1.
4. Hanya untuk sistem catuan utama ganda:Hubungkan kabel-kabel bypass ke
terminal bypass (3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N, L1)) pada UPS 1.
5. Hubungkan kabel-kabel masukan pada UPS 2.
990–3618G-016
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6. Lepaskan kabel-kabel di antara terminal masukan dan terminal bypass pada
UPS 2.
7. Hubungkan kabel-kabel keluaran (3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N dan L1)) dari UPS
1 ke bypass pada UPS 2.
8. Hubungkan kabel-kabel dari beban kritis ke terminal keluaran (3:3 (N, L1, L2,
L3), 3:1 (N dan L1)) pada UPS 2.
9. Hanya untuk solusi baterai eksternal: Hubungkan kabel baterai (BAT+, N,
BAT-) ke terminal baterai. Kabel-kabel baterai akan dihubungkan ke solusi
baterai eksternal nanti.
10.Pasang kembali penutup plastik dan pelat logam penutup I/O yang telah
dilepas saat menyiapkan UPS untuk pengkabelan.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk alasan keselamatan, pelat logam penutup I/O harus dipasang di posisi
terendah.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
11. Gabungkan kabel masukan, kabel bypass, kabel baterai (jika ada), dan kabel
keluaran jadi empat grup kabel terpisah.
12.Ikatkan semua kabel ke komponen permanen (ditunjukkan di bawah)
menggunakan pengikat kabel.
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CATATAN: Pemasangan umpan balik pada masing-masing catuan utama
masukan (Masukan dan Masukan Bypass) harus sesuai dengan IEC 62040-1.
Alat pengisolir eksternal lainnya harus dipasang pada sistem UPS. Pengontak
magnetik atau pemutus sirkuit dengan fungsionalitas Pelepasan Tegangan
Minimum (Under Voltage Release/UVR) dapat digunakan untuk kebutuhan ini.
Pada contoh yang ditunjukkan, alat pengisolir merupakan pengontak magnetik
(ditandai dengan C1 untuk konfigurasi satu umpan dan ditandai dengan C1 dan C2
untuk konfigurasi dua umpan)
Alat pengisolir harus dapat membawa arus masuk UPS, cek dengan arus masuk
yang sesuai pada lembar spesifikasi UPS.
CATATAN: Pasokan daya 24 V harus dihasilkan dari sumber masukan pada
konfigurasi catuan utama tunggal, dan dari sumber bypass pada konfigurasi
catuan utama ganda.
CATATAN: Contoh yang ditunjukkan dalam petunjuk pelindung arus umpan balik
adalah untuk sistem pengardean (TN). Untuk sistem pengardean lainnya, alat
pengisolir eksternal memiliki skematisasi yang sama; lihat Panduan Pengardean
Galaxy 300. Dalam hal instalasi sistem pengardean IT, di mana pelindung arus
hulu berupa perangkat 4 kutub, maka alat pengisolir eksternal juga harus 4 kutub.
Jika UPS diumpan dari catuan utama tunggal, hubungkan pelindung arus umpan
balik seperti yang diperintahkan dalam Memasang Pelindung Arus Umpan Balik
Eksternal pada Sistem dengan Catuan Utama Tunggal, halaman 33.
Jika UPS hanya diumpan dari catuan utama ganda, hubungkan pelindung arus
umpan balik seperti yang diperintahkan dalam Memasang Pelindung Arus Umpan
Balik Eksternal pada Sistem dengan Catuan Utama Ganda, halaman 34.

Memasang Pelindung Arus Umpan Balik Eksternal pada Sistem
dengan Catuan Utama Tunggal
1. Hubungkan kontak kering umpan balik UPS (CNR04-1) dengan kutub “+”
pencatu eksternal +24 VDC (kontak kering umpan balik UPS (CNR04-1
CNR04-2) dihubungkan menyusul dengan kabel-kabel sinyal yang lain).
2. Hubungkan kontak kering umpan balik UPS (CNR04-2) ke terminal kumparan
R relai.
3. Hubungkan terminal lain kumparan R relai ke kutub “-” (M) pencatu +24 VDC.
4. Hubungkan secara serial sikring (F1), kontak bantu R relai, dan kumparan C1
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.
5. Hubungkan C1 (L1, L2, L3) ke masukan UPS (L1, L2, L3) seperti yang
ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.
6. Hubungkan C1 (L1, L2, L3) ke pengumpan masukan (L1, L2, L3) pada alat
hubung-bagi (switchgear) distribusi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di
bawah.
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7. Hubungkan masukan (N) UPS, AP ke pengumpan masukan (N), AP pada alat
hubung-bagi (switchgear) distribusi.
Ilustrasi 1 untuk Catuan Utama Tunggal UPS 3:3 dan Alat Pengisolir Eksternal

Ilustrasi 2 untuk Catuan Utama Tunggal UPS 3:1 dan Alat Pengisolir Eksternal

Memasang Pelindung Arus Umpan Balik Eksternal pada Sistem
dengan Catuan Utama Ganda
1. Lepas sambungan kabel internal di antara terminal bypass dan terminal
masukan pada UPS.
2. Hubungkan kontak kering umpan balik UPS (CNR04-1) dengan kutub “+”
pencatu eksternal +24 VDC (kontak kering umpan balik UPS (CNR04-1
CNR04-2) dihubungkan menyusul dengan kabel-kabel sinyal yang lain).
3. Hubungkan kontak kering umpan balik UPS (CNR04-2) ke terminal kumparan
R relai.
4. Hubungkan terminal lain kumparan R relai ke kutub “-” (M) pencatu +24 VDC.
5. Hubungkan secara serial sikring (F1), kontak bantu R relai, dan kumparan C1
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.
6. Hubungkan C1 (L1, L2, L3) ke masukan UPS (L1, L2, L3) seperti yang
ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.
7. Hubungkan C1 (L1, L2, L3) ke pengumpan masukan (L1, L2, L3) pada alat
hubung-bagi (switchgear) distribusi konsumen seperti yang ditunjukkan pada
ilustrasi di bawah.
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8. Hubungkan masukan UPS (N), AP ke pengumpan masukan (N), AP pada alat
hubung-bagi (switchgear) distribusi konsumen.
9. Hubungkan sikring lain (F2), kontak bantu R relai dan kumparan C2 lainnya
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.
10.
a. Untuk 3:3: Hubungkan C2 (L1, L2, L3) ke masukan bypass UPS (L1, L2, L3)
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.
b. Untuk 3:1: Hubungkan C2 (hanya L1) ke masukan bypass UPS (hanya L1)
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 4 di bawah.
11.
a. Untuk 3:3: Hubungkan C1 (L1, L2, L3) ke pengumpan masukan (L1, L2, L3)
pada alat hubung-bagi (switchgear) distribusi konsumen seperti yang
ditunjukkan pada ilustrasi 3 di bawah.
b. Untuk 3:1: Hubungkan C1 (L1, L2, L3) ke pengumpan masukan (L1, L2, L3)
pada alat hubung-bagi (switchgear) distribusi konsumen seperti yang
ditunjukkan pada ilustrasi 4 di bawah.
12.Hubungkan masukan Bypass (N) ke pengumpan catu daya utama (N) pada alat
hubung-bagi (switchgear) distribusi.
Ilustrasi 3 untuk UPS 3:3 Catuan Utama Ganda dan Alat Pengisolir Eksternal

Ilustrasi 4 untuk UPS 3:1 Catuan Utama dan Alat Pengisolir Eksternal
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Memasang Solusi Baterai
BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
UPS Galaxy 300 dapat digunakan dengan baterai internal atau baterai
eksternal. Unit UPS yang berisi baterai internal TIDAK DAPAT digunakan
dengan baterai eksternal. Lepas baterai internal sebelum menghubungkan
baterai eksternal ke UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Pastikan pemutus baterai terbuka sebelum menyalakan unit.

•

Cek tegangan arus DC dengan multimeter tegangan DC versus tegangan
baterai sebelum melanjutkan.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Bergantung solusi pilihan Anda, ikuti langkah-langkah yang sesuai dalam bab ini.
Penjelasan solusi:

36

•

Baterai internal untuk UPS – Lihat Memasang Baterai Internal pada UPS
Galaxy 300, halaman 40.

•

Lemari baterai Galaxy 300 (1300 mm) – Lihat Menginstalasi Lemari Baterai
Galaxy 300 (1300 mm), halaman 44.

•

Lemari baterai 1900 mm – Lihat Menginstalasi Lemari Baterai Galaxy 1900
mm, halaman 53.

•

Solusi baterai pihak ketiga – Lihat Menghubungkan Kabel Baterai dan Kabel
Sinyal ke Solusi Baterai Pihak Ketiga, halaman 61.
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Gambaran Umum Produk Lemari Baterai
Lemari Baterai Galaxy 300 (1300 mm)
A. Rak baterai
B. Pemutus sirkuit baterai
C. Sambungan kabel arde (dari UPS)
D. Sensor suhu baterai (ATIZ)
E. Terminal sambungan (untuk ATIZ, deteksi pemutus sirkuit, dan catu daya)
Tampak Depan
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Lemari Baterai Galaxy 1900 mm
A. Rak baterai
B. Pemutus sirkuit baterai
C. Sambungan kabel arde (dari UPS)
D. Sensor suhu baterai (papan ATIZ)
E. Papan terminal kabel (untuk ATIZ, deteksi pemutus sirkuit, dan catu daya)
Tampak Depan
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Jarak Ruang Lemari Baterai
CATATAN: Ukuran jarak ruang dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan
akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk
persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak ruang area kerja belakang yang disarankan adalah 500 mm.
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Memasang Baterai Internal pada UPS Galaxy 300
1. Lepas kedua penutup samping bawah menggunakan dua tangan sambil
mendorong penutup kira-kira 3 mm ke bawah (A), posisikan penutup ke arah
luar pada kemiringan 10° (B) lalu angkat ke atas (C).
Tampak Depan

2. Longgarkan sekrup-sekrup pada pelat penutup depan.
Tampak Depan

40

990–3618G-016

Memasang Solusi Baterai

10–40 kVA 3:1 dan 3:3

3. Miringkan penutup depan dan lepaskan sambungan kabel pipih di antara unit
tampilan dan lemari UPS.
4. Lepas penutup depan.
Tampak Samping

5. Lepas baut di tiap sisi rak bila perlu.
Tampak Depan

Sambungan Kabel pada Baterai Internal yang Sudah Terpasang
1. Lepas semua pengikat dan papan kardus dari baterai.
2. Hubungkan antar-rak sesuai label pada lemari atau diagram di bagian dalam
lemari baterai (kabel disediakan).
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3. Lepas pelat dan hubungkan kabel baterai dari rak ke pemutus baterai sesuai
label pada lemari atau diagram di bagian dalam lemari baterai (kabel
disediakan).
Tampak Depan

4. Pasang kembali baut di tiap sisi rak bila perlu.
Tampak Depan

5. Angkat penutup depan dan hubungkan kembali kabel pipih di antara unit
tampilan dan UPS.
6. Pasang kembali penutup depan menggunakan sekrup.

Sambungan Kabel Baterai Internal yang Tidak Terpasang Sejak Awal
1. Tarik keluar sejumlah rak yang diperlukan untuk baterai.
2. Pasang semua baterai pada rak dan hubungkan antar-baterai tersebut (kabel
tidak disediakan). Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
3. Dorong rak baterai ke dalam lemari.
4. Hubungkan antar-rak sesuai diagram di bagian dalam lemari baterai (kabel
tidak disediakan).
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5. Lepas pelat dan hubungkan kabel baterai dari rak ke pemutus baterai sesuai
diagram di bagian dalam lemari baterai (kabel tidak disediakan).
Tampak Depan

6. Pasang kembali baut di tiap sisi rak bila perlu.
Tampak Depan

7. Angkat penutup depan dan hubungkan kembali kabel pipih di antara unit
tampilan dan UPS.
8. Pasang kembali penutup depan menggunakan sekrup.
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Menginstalasi Lemari Baterai Galaxy 300 (1300 mm)
Menyiapkan Lemari Baterai Galaxy 300 (1300 mm) untuk Pengkabelan
1. Kunci kedua roda depan dengan mengencangkan sekrupnya.
2. Buka pintu depan yang tidak terkunci.
CATATAN: Kunci untuk pintu dapat ditemukan dalam kemasan aksesori yang
terdapat dalam lemari.
Tampak Depan

3. Lepaskan kedua panel samping.
Tampak Depan
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Menghubungkan Kabel Internal pada Lemari Baterai Galaxy 300
(1300 mm) dengan Baterai yang Sudah Terpasang

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Lepaskan semua potongan papan kardus yang digunakan untuk melindungi
baterai selama pengiriman. Pastikan kabel dan busbar tembaga dipisahkan.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Maksimum hingga dua lemari baterai yang dapat dihubungkan ke UPS
(satu lemari baterai dengan pemutus sirkuit ditambah satu lemari tanpa pemutus
sirkuit) menggunakan kabel tumpuk di antara UPS dan pemutus sirkuit pada
lemari baterai.
1. Lepaskan penutup plastik sebelah kiri dan kanan dari pemutus arus baterai
dengan cara melepas keempat sekrup (dua sekrup pada tiap penutup plastik).
Tampak Depan

2. Gunting sabuk untuk melepas kertas karton.
3. Rutekan kabel di bagian dalam tiap rak dan hubungkan ke baterai.
4. Rutekan kabel di antara rak.
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5. Rutekan kabel di antara rak dan pemutus sirkuit.
CATATAN: Jika kabel memiliki lebih dari satu terminal, maka terminal yang
tidak terhubung harus diisolir dengan pita insulasi sebelum menghubungkan
terminal lain.
Tampak Depan

Menghubungkan Kabel Internal pada Lemari Baterai Galaxy 300
(1300 mm) tanpa Baterai yang Sudah Terpasang

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas pengawatan hubungan elektrik
baterai eksternal pihak ketiga. Ikuti petunjuk dari pabrikan baterai.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Lepaskan semua potongan papan kardus yang digunakan untuk melindungi
baterai selama pengiriman. Pastikan kabel dan busbar tembaga dipisahkan.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Sebelum pemasangan baterai, Anda harus memilih dan mengikuti
diagram di bagian dalam lemari baterai yang berlaku untuk konfigurasi Anda.
CATATAN: Kapasitas maksimum beban tiap rak baterai adalah 155 kg.
CATATAN: Maksimum empat rak baterai yang dapat dipasang.
CATATAN: Maksimum hingga dua lemari baterai yang dapat dihubungkan ke UPS
(satu lemari baterai dengan pemutus sirkuit ditambah satu lemari tanpa pemutus
sirkuit) menggunakan kabel tumpuk di antara UPS dan pemutus sirkuit pada
lemari baterai.
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1. Masukkan baterai pada rak dimulai dari bawah sesuai dengan diagram yang
relevan di bagian dalam lemari baterai.
2. Pasang pemutus baterai.
3. Gunting sabuk untuk melepas kertas karton.
4. Rutekan kabel di bagian dalam tiap rak dan hubungkan ke baterai.
5. Rutekan kabel di antara rak.
6. Rutekan kabel di antara rak dan pemutus sirkuit.
CATATAN: Jika kabel memiliki lebih dari satu terminal, maka terminal yang
tidak terhubung harus diisolir dengan pita insulasi sebelum menghubungkan
terminal lain.
Tampak Depan

Menghubungkan Kabel Baterai dari UPS ke Lemari Baterai Galaxy 300 (1300 mm)
1. Rutekan kabel Arde Pelindung (AP) dari bagian atas UPS melalui lubang depan
bawah lemari baterai lalu hubungkan ke busbar.
2. Rutekan kabel baterai (BAT+, N, dan BAT-) dari bagian atas UPS melalui
lubang depan bawah.
3. Hubungkan kabel-kabel ini ke sisi kanan pemutus baterai.
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4. Pasang kembali panel samping.
Tampak Depan

Menghubungkan Kabel Suhu Baterai Eksternal (ATIZ) dan Kabel Sinyal Pemutus Arus
Baterai Eksternal di antara UPS dan Lemari Baterai Eksternal Galaxy 300 (1300 mm)
CATATAN: Kabel ATIZ digunakan untuk sinyal deteksi suhu baterai eksternal
(kabel terpasang sejak awal).
CATATAN: Kabel baterai digunakan untuk sinyal pemutus baterai eksternal (kabel
terpasang sejak awal).
CATATAN: Hubungan kabel-kabel sinyal hanya berlaku di antara UPS dan lemari
baterai 1.
1. Rutekan pemutus arus baterai dan kabel sinyal ATIZ yang telah digabungkan
dari terminal sambungan pada lemari baterai ke UPS.
2. Rutekan keempat kabel dari terminal sambungan ke pemutus arus baterai
pada lemari baterai (lihat tabel berikut untuk keterangan kabel).
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3. Hubungkan pemutus baterai dan kabel sinyal ATIZ yang telah digabungkan ke
UPS seperti yang ditunjukkan pada gambar dan pastikan untuk
menghubungkan kabel dengan lapisan berpelindung ini ke sekrup di UPS.
Tampak Depan Lemari Baterai (1300 mm)

Deskripsi kabel
Warna kabel

Label kabel

Deskripsi

Kuning

QB OF-11

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Putih

QB OF-14

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Merah

QB OF-D4

Catu daya +12 V

Hitam

QB OF-D1

Catu daya -12 V

– ke kontak bantu
(normalnya tertutup)

– ke terminal kumparan

Tampak Belakang UPS

CATATAN: Kabel-kabel dirutekan dengan cara yang sama seperti kabel EPO.
990–3618G-016
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Menghubungkan Kabel Baterai dan Kabel Sinyal dari Lemari Baterai Galaxy 300 (1300
mm) ke UPS yang Berjalan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Prosedur ini menjelaskan cara menghubungkan lemari baterai ke UPS yang
berjalan dalam operasi normal. Jangan menghubungkan lemari baterai ke UPS
yang berjalan dengan baterai internal – Lepas dulu semua baterai internal.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Maksimum hingga dua lemari baterai yang dapat dihubungkan ke UPS
(satu lemari baterai dengan pemutus sirkuit ditambah satu lemari tanpa pemutus
sirkuit) menggunakan kabel tumpuk di antara UPS dan pemutus sirkuit pada
lemari baterai.
CATATAN: Sebelum mengerjakan prosedur di bawah, pastikan UPS berjalan
dalam operasi normal tanpa kesalahan UPS internal. Dalam operasi normal empat
pemutus (QM1,QFB,QM2,QOP) harus berada dalam posisi HIDUP (tertutup) dan
dua pemutus (Q3BP,QB) harus berada dalam posisi MATI (terbuka) .
1. Alihkan UPS ke operasi bypass pemeliharaan:
a. Tekan tombol Inverter MATI selama tiga detik kemudian putar pemutus
masukan (QM1) ke posisi MATI (terbuka).
b. Putar pemutus bypass pemeliharaan (Q3BP) ke posisi HIDUP (tertutup).
c. Putar pemutus bypass statis (QM2) ke posisi MATI (terbuka).
d. Putar pemutus keluaran (QOP) ke posisi MATI (terbuka).
2. Isolir baterai dengan memutar pemutus lemari baterai UPS (QFB) ke posisi
MATI (terbuka).

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Cek tegangan arus DC dengan multimeter tegangan DC versus tegangan
baterai sebelum melanjutkan.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
3. Rutekan kabel Arde Pelindung (AP) dari bagian atas UPS melalui lubang depan
bawah lemari baterai lalu hubungkan ke busbar.
4. Rutekan kabel baterai (BAT+, N, dan BAT-) dari bagian atas UPS melalui
lubang depan bawah.
5. Hubungkan kabel-kabel ini ke sisi kanan pemutus baterai.
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6. Pasang kembali panel samping.
Tampak Depan Lemari Baterai (1300 mm)

7. Pasang kembali penutup plastik dan pelat logam penutup I/O pada UPS –
kedua penutup ini telah dilepas saat menyiapkan UPS untuk pengkabelan.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk alasan keselamatan, pelat logam penutup I/O harus dipasang di posisi
terendah.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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8. Hubungkan pemutus baterai dan kabel sinyal ATIZ yang telah digabungkan ke
UPS seperti yang ditunjukkan pada gambar dan pastikan untuk
menghubungkan kabel dengan lapisan berpelindung ini ke sekrup di UPS.
CATATAN: Lihat Menghubungkan Kabel Suhu Baterai Eksternal (ATIZ) dan
Kabel Sinyal Pemutus Arus Baterai Eksternal di antara UPS dan Lemari Baterai
Eksternal Galaxy 300 (1300 mm), halaman 48 untuk informasi tentang cara
merutekan kabel
Tampak Belakang UPS

9. Alihkan kembali UPS ke operasi normal:
a. Putar pemutus keluaran (QOP) ke posisi HIDUP (tertutup).
b. Putar pemutus bypass statis (QM2) ke posisi HIDUP (tertutup).
c. Tunggu kurang-lebih satu menit hingga LED pemutus bypass statis dan
LED pemutus keluaran berubah hijau.
d. Putar pemutus bypass pemeliharaan (Q3BP) ke posisi MATI (terbuka).
e. Putar pemutus lemari baterai (QFB) ke posisi HIDUP (tertutup).
f. Putar pemutus masukan (QM1) ke posisi HIDUP (tertutup)
g. Ketika prosedur penyalaan lunak telah selesai, tekan tombol INVERTER
HIDUP.
10.Cek LED untuk mengetahui apakah UPS berjalan dalam operasi normal:
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•

LED PFC: hijau

•

LED INVERTER: hijau

•

LED BEBAN: hijau

•

LED BEBAN DIPROTEKSI: hijau

•

LED lainnya: MATI
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Menginstalasi Lemari Baterai Galaxy 1900 mm
Menyiapkan Lemari Baterai Galaxy 1900 mm untuk Pengkabelan
Menginstalasi Rak pada Lemari Baterai Galaxy 1900 m

PERHATIAN
BAHAYA CEDERA ATAU KERUSAKAN ALAT
Perakitan lemari baterai harus ditangani oleh petugas resmi (standar EN 50091–
1–2). Jarak ruang minimum antara bagian atas sel baterai dan rak berikutnya (di
atas sel tersebut) adalah 150 mm.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
alat.
1. Kencangkan penyangga kemiringan (6 sekrup per penyangga).
2. Posisikan tiap rak.
3. Kencangkan tiap rak dengan dua sekrup di tiap sudut.
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Menginstalasi Kit Pemutus Sirkuit Baterai pada Lemari Baterai
Galaxy 1900 mm

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Hubungan elektrik baterai harus dilindungi dengan pemutus sirkuit yang
dilengkapi terminal kumparan dan kontak bantu (min. 24 VDC).
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Untuk beberapa lemari baterai yang terinstalasi, hanya perlu satu
pemutus sirkuit baterai. Sensor suhu harus dipasang agar baterai terjamin dan
masa pakai baterai optimal.
1. Longgarkan kedua sekrup di pemutus sirkuit baterai dan lepaskan penutup atas
(simpan kedua sekrup untuk nanti).
2. Buat lubang pada penutup plastik untuk akses kabel.
3. Pasang komponen pendukung 530-2213 dan 540-0274 pemutus sirkuit baterai.
4. Hubungkan kabel ATIZ putih, kuning, hitam, dan merah ke setiap terminal pada
komponen pendukung dan buat catatan tanda dan warna masing-masing
kabel.
5. Pasang kembali penutup plastik pada pemutus sirkuit baterai dan kencangkan
dengan dua sekrup.

Deskripsi kabel
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Warna kabel

Label kabel

Deskripsi

Kuning

QB OF-11

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Putih

QB OF-14

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Merah

QB OF-D4

Catu daya +12 V

Hitam

QB OF-D1

Catu daya -12 V

– ke kontak bantu
(normalnya tertutup)

– ke terminal kumparan
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6. Pasang pemutus sirkuit baterai pada pelat yang sudah terpasang di bagian
dasar lemari baterai. Pelat logam depan dan segitiga sudut dapat dilepas untuk
memudahkan akses.
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7. Pasang kedua tutup pelindung di atas pemutus sirkuit baterai.

8. Pasang kembali pelat logam depan dan segitiga sudut jika sebelumnya telah
dilepas.

Menghubungkan Kabel Baterai dari UPS ke Lemari Baterai Galaxy 1900 mm

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Pastikan tidak ada baterai internal di dalam UPS sebelum menghubungkan
lemari baterai ke sistem.

•

Pastikan pemutus baterai terbuka sebelum menyalakan unit.

•

Cek tegangan arus DC dengan multimeter tegangan DC versus tegangan
baterai sebelum melanjutkan.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK
Lemari baterai dan UPS harus diarde dengan benar.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Pemutus sirkuit baterai harus dipasang sesuai spesifikasi dan persyaratan
yang ditetapkan Schneider Electric.

•

Pemasangan baterai hanya boleh dilakukan atau diawasi oleh petugas ahli
yang berpengalaman soal baterai dan tindakan pencegahan yang
diperlukan. Jauhkan siapapun yang tidak berkepentingan dari baterai.

•

Putuskan dulu sumber pengisian sebelum membuat atau memutus
hubungan terminal baterai.

•

MATIKAN pemutus sirkuit baterai sebelum menghubungkan kabel ke
terminal.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
1. Hubungkan kabel Arde Pelindung (AP) di antara lemari baterai dan UPS.
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2. Pasang sel-sel baterai di tiap rak, kencangkan dan hubungkan antarsel baterai
tersebut.
3. Hubungkan antar-rak baterai kemudian hubungkan kabel baterai (BAT+, BAT-,
N) dari seluruh rakitan baterai ke pemutus sirkuit baterai pada lemari baterai
seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
4. Jika lebih dari satu lemari baterai terpasang: Hubungkan kabel BAT+, BAT-,
dan N (tidak disediakan) di antara lemari baterai secara berantai.
5. Hubungkan kabel baterai (BAT+, BAT-, N) dari UPS ke pemutus sirkuit baterai
di lemari baterai yang akan dihubungkan ke UPS.
Tampak Depan Lemari Baterai

Menghubungkan Kabel Suhu Baterai Eksternal (ATIZ) dan Kabel Sinyal Pemutus Arus
Baterai Eksternal di antara UPS dan Lemari Baterai Galaxy 1900 mm
CATATAN: Kabel ATIZ digunakan untuk sinyal deteksi suhu baterai eksternal.
CATATAN: Kabel baterai digunakan untuk sinyal pemutus baterai eksternal.
CATATAN: Hubungan kabel-kabel sinyal hanya berlaku di antara UPS dan lemari
baterai 1.
1. Lepaskan tutup pelindung di kanan bawah lemari baterai klasik.
2. Hubungkan papan terminal kabel ke pelat logam penopang yang disediakan.
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3. Pasang papan terminal kabel di sisi kanan bawah lemari baterai dan
kencangkan dengan dua sekrup.
Hubungan Kabel pada Papan Terminal Kabel

A. Kabel AP
B. Kabel dari komponen-komponen pendukung di pemutus sirkuit baterai
(kuning)
C. Kabel dari komponen-komponen pendukung di pemutus sirkuit baterai
(putih)
D. Kabel dari komponen-komponen pendukung di pemutus sirkuit baterai
(merah)
E. Kabel dari komponen-komponen pendukung di pemutus sirkuit baterai
(hitam)
F. Kabel yang dihubungkan ke UPS (hitam)
G. Kabel yang dihubungkan ke UPS (putih)
H. Kabel yang dihubungkan ke UPS (hijau)
I. Kabel yang dihubungkan ke UPS (merah)
J. Kabel yang dihubungkan ke kotak ATIZ (putih)
K. Kabel yang dihubungkan ke kotak ATIZ (hijau)
L. Kabel yang dihubungkan ke kotak ATIZ (kuning)
M. Kabel yang dihubungkan ke kotak ATIZ (hitam)
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4. Hubungkan keempat kabel dari dua komponen pendukung di pemutus sirkuit
ke papan terminal kabel.
Deskripsi kabel
Warna kabel

Label kabel

Deskripsi

Kuning

QB OF-11

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Putih

QB OF-14

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Merah

QB OF-D4

Catu daya +12 V

Hitam

QB OF-D1

Catu daya -12 V

– ke kontak bantu
(normalnya tertutup)

– ke terminal kumparan

5. Buka kotak papan ATIZ lalu pasang pada pelat logam penopang yang
disediakan dan kencangkan dengan dua sekrup.
6. Hubungkan keempat kabel dan kabel AP dari papan terminal kabel ke papan
ATIZ. Kencangkan kabel penghubung dengan pengikat kabel.
Hubungan Kabel pada Kotak Papan ATIZ

7. Tutup kotak papan ATIZ.
8. Pasang dan kencangkan kotak papan ATIZ di sisi kanan atas lemari baterai
dengan dua sekrup dan kencangkan kabelnya dengan pengikat kabel ke arah
bawah sepanjang bagian dalam lemari baterai.
9. Rutekan pemutus baterai dan kabel sinyal ATIZ yang telah digabungkan dari
papan terminal kabel di lemari baterai ke UPS.
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10.Hubungkan pemutus baterai dan kabel sinyal ATIZ yang telah digabungkan ke
UPS seperti yang ditunjukkan pada gambar dan pastikan untuk
menghubungkan kabel dengan lapisan berpelindung ini ke sekrup di UPS.
CATATAN: Kabel-kabel dirutekan dengan cara yang sama seperti kabel EPO.
Tampak Belakang UPS

11. Pasang kembali tutup pelindung di kanan bawah lemari baterai.
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Menghubungkan Kabel Baterai dan Kabel Sinyal ke Solusi Baterai
Pihak Ketiga

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Anda hanya boleh menggunakan unit UPS versi khusus yang dirancang
untuk baterai eksternal. Solusi baterai pihak ketiga HANYA boleh digunakan
untuk UPS yang dikonfigurasi dengan modul pengisi daya yang memiliki
waktu cadangan panjang (CLA).

•

Sebelum menjalankan tahapan yang mana pun di bawah ini, Anda harus
memastikan bahwa unit UPS dan unit baterai sudah dimatikan. Lihat
panduan pengoperasian (990-3619) yang dikirimkan bersama unit UPS
untuk petunjuk cara mematikan UPS melalui layar.

•

Alat pendeteksi suhu baterai eksternal (ATIZ) dan kabel sinyal pemutus
harus dipasang untuk memastikan baterai bekerja dengan normal. Jika alat
ATIZ tidak dipasang, UPS akan melaporkan kesalahan suhu disertai alarm
permanen. Hanya teknisi kerja lapangan Schneider Electric yang dapat
menonaktifkan alarm ini. Konsekuensi tidak memasang alat ATIZ ini adalah
tidak berfungsinya penyeimbang suhu, dan akan mempengaruhi masa pakai
baterai jika baterai dipasang di ruangan yang tidak diberi penyejuk udara
yang memadai.

•

Setiap kabel harus memiliki lapisan pelindung dan dihubungkan ke UPS dan
juga ke solusi baterai eksternal pihak ketiga. Jika tidak, unit akan mengalami
masalah pematian dan pematian darurat (EMC).

•

Pemutus baterai harus dilengkapi terminal kumparan dan kontak bantu (min.
24 VDC).

•

Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas pengawatan hubungan
elektrik baterai eksternal pihak ketiga.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Maksimum hingga dua lemari baterai yang dapat dihubungkan ke UPS
(satu lemari baterai dengan pemutus sirkuit ditambah dengan satu lemari tanpa
pemutus sirkuit, karena hanya satu pemutus yang didukung) dengan satu kabel
tumpuk di antara UPS dan pemutus sirkuit pada lemari baterai.
1. Siapkan satu atau dua kabel berpelindung dengan 4 pasang kabel berpilin
untuk kontak ATIZ dan pemutus sirkuit baterai. Semua kabel berpelindung
harus dililitkan tiga kali di sekeliling kabel Ferit NiZn (berdaya serap air dan gas
tinggi) yang dipasang sedekat mungkin ke UPS.
CATATAN: Catu daya +/-12 V umumnya digunakan untuk ATIZ dan kumparan
bantu pemutus sirkuit baterai.
Tampak Belakang UPS

2. Pasang papan sinyal ATIZ pada solusi baterai pihak ketiga.
990–3618G-016
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3. Hubungkan kabel sinyal ATIZ ke papan ATIZ pada solusi baterai pihak ketiga
(lihat tabel berikut untuk keterangan kabel).
Deskripsi kabel
Warna kabel

Label kabel

Deskripsi

Hitam

-12

Catu daya -12 V

Putih

BC-

BC- (sinyal ATIZ)

Hijau

BC+

BC+ (sinyal ATIZ)

Merah

+12

Catu daya +12 V

Hijau-kuning

– ke kontak ATIZ

Pengardean

CATATAN: Jika pemutus baterai belum dipasang pada solusi baterai pihak
ketiga, pasang sekarang. Pemutus baterai harus dilengkapi terminal kumparan
dan kontak bantu (min. 24 VDC). Jika tidak ada terminal kumparan minimum
(tegangan di bawah nilai yang diset) pada pemutus sirkuit baterai, UPS tidak
dapat membuka pemutus sirkuit baterai saat diperlukan (EPO). Jika tidak ada
kontak bantu pada pemutus sirkuit baterai, UPS akan melaporkan kesalahan
pembukaan pemutus sirkuit baterai disertai alarm permanen.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Pemutus sirkuit baterai harus dibuka (dalam posisi MATI) sebelum
menghubungkan kabel.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
4. Hubungkan kabel sinyal pemutus baterai dari UPS ke pemutus sirkuit baterai
pada solusi baterai pihak ketiga (lihat tabel berikut untuk keterangan kabel).
Deskripsi kabel
Warna kabel

Label kabel

Deskripsi

Kuning

QB OF-11

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Putih

QB OF-14

Sinyal kontak
Pemutus Sirkuit

Merah

QB OF-D4

Catu daya +12 V

Hitam

QB OF-D1

Catu daya -12 V

– ke kontak bantu
(normalnya tertutup)

– ke terminal kumparan

5. Hubungkan kabel Arde Pelindung (AP) dari UPS ke solusi baterai, dan
hubungkan kabel baterai (BAT+, N, BAT-) dari UPS ke pemutus sirkuit baterai
pada solusi baterai pihak ketiga. Lihat Ukuran Kabel yang Direkomendasikan,
halaman 15.
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Menghubungkan Kabel Sinyal ke UPS
1. Buka pintu depan.
2. Hubungkan kabel-kabel sinyal berpelindung (opsional) ke Kartu Manajemen
Jaringan. Lihat dokumentasi Kartu Manajemen Jaringan yang dikirimkan
bersama UPS.
3. Hubungkan kontak kering sinyal umpan balik CNR04-1 CNR04-2 UPS.
Tampak Depan UPS

4. Rutekan kabel-kabel melalui slot (jika tidak dirutekan maka pintu tidak dapat
ditutup) lalu arahkan ke atas sepanjang sisi kanan lemari.
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5. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
Tampak Depan UPS

6. Tutup pintu depan atas dengan mendorongnya ke dalam.
7. Pasang kedua penutup sisi atas menggunakan dua tangan dengan cara
mengangkat penutup pada kemiringan 10º. Kemudian dorong kedua jepit
penutup (3 mm ke bawah) dalam lubang persegi pada panel depan, setelah itu
dorong penutup ke dalam.
8. Pasang kedua penutup sisi bawah dengan cara yang sama.
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9. Hubungkan kabel-kabel ke jaringan antarmuka komputer Anda.
Tampak Depan UPS

Menghubungkan Kabel EPO ke UPS

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Kabel harus memiliki lapisan berpelindung, dan lapisan berpelindung tersebut
harus dihubungkan ke pengardean di sisi UPS dan sisi konsumen.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Jumper harus ditambahkan jika tidak ada kabel EPO yang
dihubungkan.
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1. Rutekan kabel EPO berpelindung dan kabel sinyal opsional.
Tampak Belakang UPS

2. Hubungkan Pematian Darurat (Emergency Power Off/EPO) dengan kabel
berpelindung ke pin (kabel tidak disediakan). Sambungan standar ditutup
dengan dua pin.
Tampak Belakang UPS
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Menghubungkan Kabel Sinyal Opsional
1. Hubungkan konektor kering menggunakan kabel berpelindung (kabel tidak
disediakan). Kontak kering dapat digunakan untuk memonitor UPS dari saklar
relai eksternal untuk alarm umum, mode baterai, dan tingkat daya baterai yang
rendah. Rutekan kabel ke alat indikator seperti LED, dll.
Tampak Belakang UPS

Persyaratan untuk kabel konektor kering
Tegangan yang diizinkan (VDC)

30

Arus yang diizinkan (A)

1

Kabel

4 x 0,93 mm², ø 6,6 ± 0,3 mm.

2. Jika baterai eksternal digunakan, hubungkan kabel untuk fungsi deteksi suhu
baterai eksternal dan sinyal pemutus sirkuit baterai eksternal ke rongga sinyal 2
dan 3.
CATATAN: Jika lemari baterai Galaxy 300 (1300 mm) digunakan, satu ujung
kabel sudah terhubung sejak awal di lemari baterai ini. Jika solusi baterai pihak
ketiga digunakan, lihat Menghubungkan Kabel Baterai dan Kabel Sinyal ke
Solusi Baterai Pihak Ketiga, halaman 61.
CATATAN: Pengkabelan secara paralel harus ditangani oleh Schneider
Electric. Hingga dua unit dapat dihubungkan secara paralel dengan jarak satu
sama lain maksimum 12 m (dua kabel dengan panjang 5 dan 15 m disediakan
dalam kit paralel).
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Daftar Pengecekan Pasca Instalasi
UPS
•

Cek apakah pengawatan hubungan elektrik daya ditorsikan dengan benar.

•

Verifikasi perputaran fasa searah jarum jam (L1, L2, L3) dan pastikan tersedia
sambungan netral.

•

Sediakan diagram pengawatan di lokasi untuk petugas pengerjaan.

•

Pasang kembali semua panel akses pengawatan.

•

Pastikan semua pemutus baterai pada unit UPS berada dalam posisi MATI
(terbuka).

•

Cek apakah pengawatan hubungan elektrik daya ditorsikan seperti yang
disarankan vendor baterai.

•

Verifikasi muatan kutub sambungan kabel baterai (BAT+, N dan BAT-).

•

Sediakan diagram pengawatan di lokasi untuk petugas pengerjaan.

•

Pasang kembali semua panel akses pengawatan.

•

Pastikan semua pemutus baterai pada solusi baterai berada dalam posisi
MATI (terbuka).

•

Pasang kedua tutup pelindung di atas pemutus sirkuit baterai pada lemari
baterai Galaxy 1900 m.

Solusi Baterai
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