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Belangrijke veiligheidsinformatie
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.

Wanneer dit symbool naast de veiligheidsmelding Gevaar of
Waarschuwing staat, betekent dit dat er elektrisch gevaar bestaat
voor persoonlijk letsel wanneer de instructies niet worden opgevolgd.

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, resulteert
in dodelijk of ernstig letsel.
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,
kan resulteren in dodelijk of ernstig letsel.
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, kan
resulteren in gering tot matig letsel.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.

LET OP
LET OP wordt gebruikt voor berichten die niet met fysiek letsel te maken
hebben. Het symbool voor veiligheidswaarschuwing wordt niet gebruikt bij dit
type veiligheidsmelding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.

Opmerking
Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van
dit apparaat.
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Belangrijke veiligheidsinformatie

Een gekwalificeerd persoon is iemand die vaardigheden en kennis heeft met
betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en
veiligheidstraining heeft gevolgd om de mogelijke gevaren te kunnen herkennen
en voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

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

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

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

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

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

•

NEC NFPA 70, of

•

Canadian Electrical Code (C22.1, deel 1)

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

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

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

Schadelijke dampen

•

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

•

Vocht, schurend stof, stoom of een extreem vochtige omgeving

•

Schimmels, insecten, ongedierte

•

Zilte lucht of verontreinigd koelmiddel

•

Vervuilingsgraad hoger dan 2 volgens IEC 60664-1

•

Blootstelling aan abnormale trillingen, schokken en kanteling

•

Blootstelling aan direct zonlicht, warmtebronnen of sterke
elektromagnetische velden.

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Boor of stans geen gaten voor kabels of geleidingen uit terwijl de wartelplaten
zijn geïnstalleerd, en boor of stans niet te dicht bij het UPS-systeem.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VLAMBOGEN
Breng geen mechanische wijzigingen aan het product aan (inclusief verwijdering
van behuizingsonderdelen of boren/stansen van gaten) die niet in de
Installatiehandleiding worden beschreven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR OVERVERHITTING
Respecteer de vereisten voor ruimte rond het UPS-systeem en bedek in geen
geval de ventilatieopeningen van het product wanneer het UPS-systeem in
bedrijf is.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN APPARATUUR
Sluit de UPS-uitgang niet aan op terugvoedende belastingen, zoals
zonnepanelen en frequentieregelaars.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

Elektrische veiligheid

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
In systemen waarbij terugvoedingsbeveiliging geen deel uitmaakt van het
standaardontwerp moet een vermogensautomaat worden geïnstalleerd
(terugvoedingsbeveiliging of een ander apparaat dat voldoet aan de vereiste van
IEC/EN 62040–1 of UL1778 4th Edition, al naar gelang welke van de twee
normen van toepassing is in uw regio) om gevaarlijke netspanning te voorkomen
aan de ingangsklemmen van de automaat. De automaat moet binnen 15
seconden nadat de voedingsbron uitvalt, worden geopend en moet volgens de
specificaties zijn gedimensioneerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
Wanneer:
•

de UPS-ingang is aangesloten via externe schakelaars die bij opening de
nulleider onderbreken, of;

•

de terugvoedingsbeveiliging zich buiten de apparatuur bevindt, of;

•

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

•

dan zal door de gebruiker een label moeten worden geplaatst: bij de
aansluitklemmen van de UPS-ingang;

•

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

•

op alle toegangspunten tussen voorgaande schakelaars en de UPS.

Het label moet voorzien zijn van de volgende tekst (of vergelijkbare tekst in een
taal die geaccepteerd wordt in het land waarin het UPS-systeem wordt
geïnstalleerd):

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Risico op terugvoeding. Voordat u aan dit circuit werkt: Isoleer de UPS en
controleer op gevaarlijke spanning tussen alle contacten, inclusief de
beschermingsaarde.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Batterijveiligheid

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

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

•

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

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom
opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
•

Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.

•

Gebruik geïsoleerd gereedschap.

•

Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en
veiligheidsschoenen.

•

Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

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

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

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

VOORZICHTIG
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
•

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

•

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

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.
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Specificaties
Specificaties voor AC-ingang
3:3 en 3:1 UPS
10 kVA

15 kVA

Spanning

380

400

415

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Ingangsfrequentie (Hz)

45-65

THDI

< 9% bij volledige belasting

Nom. ingangsstroom (A)1

13

12,5

Max. ingangsstroom (A)2

15,5

Begrenzing ingangsstroom (A)3

17,5

Vermogensfactor ingang

> 0,97 bij belasting > 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
Spanning

380

400

415

380

400

415

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Ingangsfrequentie (Hz)

45-65

THDI

< 9% bij volledige belasting

Nom. ingangsstroom (A)1

39,5

38

36

53

50

48

Max. ingangsstroom (A)2

42

40,5

38,5

56

53

51

Begrenzing ingangsstroom (A)3

47

45

42,5

61

59

56

Vermogensfactor ingang

> 0,97 bij belasting > 50%

Specificaties voor AC-bypassingang van Galaxy 300
3:3 UPS
10 kVA

15 kVA

Spanning

380

400

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Ingangsfrequentie (Hz)

50/60 ±8%

Nominale bypass-stroom (A)

15

14,5

20 kVA

415

380

400

415

380

400

415

14

23

22

21

30

29

27

30 kVA

40 kVA

Spanning

380

400

Aansluitingstype

3PH + N + PE

415

380

400

415

1. Ingangsstroom gebaseerd op nominale belasting en volledig opgeladen batterijen.
2. Ingangsstroom gebaseerd op volledig opgeladen batterijen, nominale spanning en nominale belasting.
3. Stroomlimiet door elektrische-stroombegrenzing gebaseerd op volledig opgeladen batterijen en een
ingangsspanning van -15%.
4. Alleen beschikbaar in 3:3-versies.
990–3618G-022
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30 kVA

Spanning

380

Ingangsfrequentie (Hz)

50/60 ±8%

Nominale bypass-stroom (A)

45

40 kVA
400

415

380

400

415

43

41,5

60

58

55

3:1 UPS
10 kVA

15 kVA

Spanning

220

230

Aansluitingstype

1PH + N + PE

Ingangsfrequentie (Hz)

50/60 ±8%

Nominale bypass-stroom (A)

45

43,5

240

220

230

240

41,5

68

65

62

20 kVA
Spanning

220

Aansluitingstype

1PH + N + PE

Ingangsfrequentie (Hz)

50/60 ±8%

Nominale bypass-stroom (A)

90

30 kVA
230

240

220

230

240

87

83

136

130

125

Specificaties voor AC-uitgang van Galaxy 300
3:3 UPS: 380, 400, 415 V (400 V 50 Hz is standaard maar 60 Hz is ook mogelijk).
Werking bij 415 V/60 Hz is niet mogelijk en komt niet overeen met bekende
vereisten. Voor alle andere spanningen of spanningscombinaties zijn
spanningstransformators vereist.
3:1 UPS: 220, 230, 240 V (230 V is standaard).
De werkspanning wordt ingesteld via de personalisatieprocedures. De instelling
kan resulteren in een overbelasting als de uitvoerspanning +3% is en de stroom
het nominale niveau heeft.
OPMERKING: Bij batterijgebruik wordt overbelasting niet ondersteund.

3:3 UPS
10 kVA

15 kVA

Spanning (V)

380

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Capaciteit
uitgangsoverbelasting

Bypasstransformator:
<=125% gedurende 2 minuten
<=150% gedurende 10 seconden

Spanningstolerantie

± 2%

Nom.
uitgangsstroom
(A)

15

12

400

415

380

20 kVA

30 kVA

40 kVA

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

22

21

30

29

27

45

43

41,5

60

58

55

Uitgangstransformator:
<=132% gedurende 2 minuten
<=155% gedurende 10 seconden

14,5

14

23
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10 kVA

15 kVA

Spanning (V)

380

400

415

Uitgangsfrequentie
(Hz)
(synchr.
aan
netvoeding)

50/60

Frequentieverandering
(Hz/s)

Standaard: 2 Hz/s.

380

20 kVA
400

415

380

30 kVA
400

415

380

40 kVA
400

415

380

400

415

Eenheid: kan worden geconfigureerd als 1 Hz/s.
Parallel: de standaardinstelling wordt behouden.
Standby-redundantie: ingesteld als 1 Hz/s voor back-up UPS en de standaardinstelling wordt behouden voor hoofd-UPS.

THDU

< 3,0% lineaire belastingen
< 5,0%. 100% niet gebalanceerd 100% niet-lineaire belastingen

Uitgangsvermogensfactor

Van 0,5 voorijlend tot 0,5 naijlend.

Respons
dynamische
belasting

± 5%

Regeling
van
uitgangsspanning

± 2%

3:1 UPS
10 kVA

15 kVA

Spanning
(V)

220

230

240

220

Aansluitingstype

1PH + N + PE

Capaciteit
uitgangsoverbelasting

Bypasstransformator:
<=125% gedurende 2 minuten
<=150% gedurende 10 seconden

20 kVA

30 kVA

230

240

220

230

240

220

230

240

65

62

90

87

83

136

130

125

Uitgangstransformator:
<=132% gedurende 2 minuten
<=155% gedurende 10 seconden

Spanningstolerantie

± 2%

Nom.
uitgangsstroom (A)

45

Uitgangsfrequentie
(Hz)
(synchr.
aan
netvoeding)

50/60

Frequentieverandering
(Hz/s)

Standaard: 2 Hz/s.

43

42

68

Eenheid: kan worden geconfigureerd als 1 Hz/s.
Parallel: de standaardinstelling wordt behouden.
Standby-redundantie: ingesteld als 1 Hz/s voor back-up UPS en de standaardinstelling wordt behouden voor hoofd-UPS.

THDU

< 3,0% lineaire belastingen
< 5,0%. 100% niet-lineaire belastingen

990–3618G-022
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Specificaties

10 kVA

15 kVA

Spanning
(V)

220

230

240

220

Uitgangsvermogensfactor

Van 0,5 voorijlend tot 0,5 naijlend.

Respons
dynamische
belasting

± 5%

Regeling
van
uitgangsspanning

± 2%

20 kVA
230

240

220

30 kVA
230

240

220

230

240

Specificaties voor batterijen
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

6104 W

6104 W

Type

VRLA-batterij (Valve-Regulated Lead Acid; verzegelde loodbatterij)

Nominale spanning
(16 blokken/15
blokken) (VDC)

± 192 / ±180

Druppelspanning
(16 blokken/15
blokken) (VDC)

± 218 / ±204

Eindeontladingsspanning
(VDC) bij 100%
belasting

± 158 / ±148

Max. laadvermogen
voor UPS met
standaardlader (kan
dalen tot lagere
waarden bij lage
netvoeding)5

10-40 kVA: 1744 W

Max. laadvermogen
voor UPS met CLAlader (kan dalen tot
lagere waarden bij
lage netvoeding)6

3052 W

Gebruikelijke
oplaadtijd

Interne oplader: (voor configuratie met geïntegreerde batterij)
10 uur - tot 90% ± 5% capaciteit na volledige ontlading bij min. config.
CLA: (voor configuratie met externe batterijen)
24 uur - tot 90% ± 5% capaciteit na volledige ontlading bij min. config.

Nom. spanning (V)

12 V/blok

Eindspanning (V)

9,9 V/blok (varieert van 11,4 V tot 9,9 V overeenkomend met laadpercentage van laag naar hoog)

INom. ontlading7(A)
(15 blokken)

25

37

50

74

99

IMax. ontlading8(A)
(15 blokken)

30

45

60

90

120

5.
6.
7.
8.
14

3052 W

3052 W

Gebruik UPS met standaardlader ALLEEN met interne batterijen.
Gebruik UPS met CLA-lader ALLEEN met externe batterijen.
Nominale ontlaadstroom van de batterij gebaseerd op nominale belasting en nominale batterijspanning.
Maximale ontlaadstroom van de batterij gebaseerd op de nominale belasting aan het einde van de ontlading.
990–3618G-022
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Warmteafgifte Galaxy 300
3:3 UPS
Warmteafgifte9

10 kVA

15 kVA

20 kVA

Belasting (%)

100

75

50

100

75

50

100

75

50

Warmteafgifte (Watt)

656

514

420

937

712

514

1260

937

656

Warmteafgifte9

30 kVA

40 kVA

Belasting (%)

100

75

50

100

75

50

Warmteafgifte (Watt)

1804

1313

945

2479

1804

1195

3:1 UPS
Warmteafgifte9

10 kVA

15 kVA

Belasting (%)

100

75

50

100

75

50

Warmteafgifte (Watt)

707

577

463

1045

786

577

Warmteafgifte9

20 kVA

Belasting (%)

100

75

50

100

75

50

Warmteafgifte (Watt)

1212

888

612

1876

1417

1029

30 kVA

Aanbevolen kabeldoorsnedes
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving
en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. Onderstaande specificaties zijn
slechts aanbevelingen.
De maten voor netspanningskabels zijn berekend voor:
- het TNS-systeem voor koperen eendraadskabels, type U1000 R02V, 100 m lang
met een netspanningsval <3%, gelegd in geperforeerde kabelgoten, XLPE-isolatie,
enkellaags klavervorm, THDI tussen 15% en 33%, 35°C bij 400 V, samengebracht
in vier elkaar rakende kabels.
De maten voor batterijkabels zijn berekend voor:
- koperen eendraadskabels, type U1000 R02V, maximale lengte 25 m met een
netspanningsval <1%.
3:3 UPS
3:3 UPS – enkele
netvoeding

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Netspanningsingang (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Netspanningsuitgang (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Batterij-ingang (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

35

35

9. Batterijen volledig opgeladen.
990–3618G-022
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Specificaties
10 kVA

3:3 UPS – dubbele
netvoeding

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Netspanningsingang (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Netspanningsuitgang (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Batterij-ingang (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

3:1 UPS
3:1 UPS – enkele netvoeding

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

(mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Netspanningsuitgang (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Batterij-ingang (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

3:1 UPS – dubbele netvoeding

10 kVA

Netspanningsingang

15 kVA

20 kVA

30 kVA

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Netspanningsingang (mm2)

10

35

10

35

35

90

35

90

Netspanningsuitgang (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Batterij-ingang (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

Bypass (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Overstroombeveiliging

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De aanbevolen minimale aardlekbeveiliging is 3A, mits de bepalingen in
IEC60364-4-41 worden nageleefd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Deze beschermingssystemen zorgen voor bescherming in alle
uitgangscircuits die op de eenheid zijn aangesloten. Als de aanbevolen
stroomafwaartse bescherming niet geïnstalleerd is, kan dit resulteren in
onderbrekingen van de stroomvoorziening in alle andere uitvoercircuits die langer
dan 20 milliseconden duren.
OPMERKING: Wanneer de bypassbron binnen de tolerantie blijft, wordt de
belasting onmiddellijk overgedragen naar de bypassingang, en zorgt de
stroomopwaartse en stroomafwaartse beschermingsapparaten voor
systeembescherming.
OPMERKING: De kortsluitstroom van de installatie moet onder de maximale
stroom van de stroomafwaartse schakelaar liggen.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging
3:3 UPS
Enkele netvoeding

10 kVA

Schakelaar op
ingang

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-022

Specificaties

10–40 kVA 3:1 en 3:3

Dubbele
netvoeding

10 kVA

CB op ingang
CB op 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

3:1 UPS
Enkele netvoeding

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

Schakelaar op ingang

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

NSX250F TM200D 4P

NSX250F TM250D 4P

Dubbele netvoeding

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

Schakelaar op ingang

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

Schakelaar op bypass

C120H-D-2P-80A

C120H-D-2P-125A

NSX250F TM200D 3P

NSX250F TM250D 3P

Aanbevolen stroomafwaartse beveiliging
OPMERKING: De schakelaars C65 en C60 zijn hetzelfde, maar worden in
verschillende regio's gebruikt. De C65-reeks moet in China worden gebruikt en de
C60-reeks moet in alle andere landen worden gebruikt.
3:3 UPS
10 kVA
Downstream CB

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

3:1 UPS
10 kVA
Schakelaar
stroomafwaarts

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

Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat

Aanhaalmoment

M3

1 Nm

M4

1,2 Nm - 2 Nm

M5

3,5 Nm - 4,5 Nm

M6

4,5 Nm - 6 Nm

Voor batterijen: Gebruik het aanhaalmoment dat wordt aanbevolen door Schneider Electric of een
andere batterijleverancier.
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UPS-productoverzicht

UPS-productoverzicht
De communicatieprintplaat, de netwerkbeheerkaart, de schakelaars en de
batterijplanken bevinden zich achter de deur en worden toegankelijk wanneer u op
de witte stip aan de rechterkant van de deur drukt. De connectoren en
voedingsklemmen kunnen via de achterkant worden benaderd.

Galaxy 300 30 kVA/ 40 kVA 3:3
Vooraanzicht en achteraanzicht

1. Communicatieprintplaat (alleen voor onderhoud door Schneider Electric)
2. Netwerkbeheerkaart
3. Schakelaars
4. Batterijplanken

18
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UPS-productoverzicht

10–40 kVA 3:1 en 3:3

5. Aansluitklemmenblok met potentiaalvrije contacten, noodstopschakelaar,
signaal externe-batterijschakelaar en temperatuur externe batterij (ATIZ)
6. Voedingsklemmen

Galaxy 300 30 kVA 3:1
Vooraanzicht en achteraanzicht

1. Communicatieprintplaat (alleen voor onderhoud door Schneider Electric)
2. Netwerkbeheerkaart
3. Schakelaars
4. Batterijplanken
5. Aansluitklemmenblok met potentiaalvrije contacten, noodstopschakelaar,
signaal externe-batterijschakelaar en temperatuur externe batterij (ATIZ)
6. Voedingsklemmen

990–3618G-022
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UPS-productoverzicht

Galaxy 300 10 kVA/ 15 kVA/ 20 kVA 3:3
Vooraanzicht en achteraanzicht

1. Communicatieprintplaat (alleen voor onderhoud door Schneider Electric)
2. Netwerkbeheerkaart
3. Schakelaars
4. Batterijplanken
5. Aansluitklemmenblok met potentiaalvrije contacten, noodstopschakelaar,
signaal externe-batterijschakelaar en temperatuur externe batterij (ATIZ)
6. Voedingsklemmen

20
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Galaxy 300 20 kVA 3:1
Vooraanzicht en achteraanzicht

1. Communicatieprintplaat (alleen voor onderhoud door Schneider Electric)
2. Netwerkbeheerkaart
3. Schakelaars
4. Batterijplanken
5. Aansluitklemmenblok met potentiaalvrije contacten, noodstopschakelaar,
signaal externe-batterijschakelaar en temperatuur externe batterij (ATIZ)
6. Voedingsklemmen

990–3618G-022
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UPS-productoverzicht

Galaxy 300 10 kVA/ 15 kVA 3:1
Vooraanzicht en achteraanzicht

1. Communicatieprintplaat (alleen voor onderhoud door Schneider Electric)
2. Netwerkbeheerkaart
3. Schakelaars
4. Batterijplanken
5. Aansluitklemmenblok met potentiaalvrije contacten, noodstopschakelaar,
signaal externe-batterijschakelaar en temperatuur externe batterij (ATIZ)
6. Voedingsklemmen

Parallel systeem
De UPS kan parallel geschakeld met maximaal twee UPS-eenheden worden
geïnstalleerd. Installeer de UPS-eenheden afzonderlijk volgens de instructies in
deze handleiding. De parallelle verbinding tussen de twee UPS-eenheden kan
alleen door een buitendiensttechnicus van Schneider Electric tot stand worden
gebracht met behulp van de kit voor parallelle systemen die afzonderlijk is
aangeschaft.

22
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Benodigde ruimte voor UPS
OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor
luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en
-standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen om aan de achterkant 500 mm vrij te houden
voor onderhoud.
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23

10–40 kVA 3:1 en 3:3
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Voorbereiden voor installatie
Vloerverankering (optioneel)

VOORZICHTIG
GEVAAR VOOR KANTELING
Een configuratie van de UPS zonder interne batterijen moet aan de vloer worden
verankerd omdat de UPS topzwaar is.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Bij parallelle systemen is de afstand tussen de UPS-behuizingen
beperkt. De kit voor parallelle systemen bevat twee kabels (5 en 15 meter). De
maximumafstand tussen twee UPS-behuizingen is 2 m voor de kabel van 5 m en
12 m voor de kabel van 15 m.
OPMERKING: Het UPS-systeem en de batterijbehuizing moeten worden
geïnstalleerd op een niet-brandbare, egale en stevige ondergrond.
OPMERKING: De UPS kan op twee verschillende manieren aan de vloer worden
verankerd, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Methode 1: onbeperkte ruimte
1. Monteer de vier beugels aan de UPS, zie afbeelding.
Vooraanzicht

Methode 2: beperkte ruimte
1. Boor vier gaten volgens de UPS-voetafdruk (zie afbeelding) en breng vier M8bouten in de vloer aan om de UPS te verankeren.

24
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2. Haal de bouten aan.

3. Duw de UPS tussen de vier vloerbouten in.
4. Monteer de vier beugels aan de UPS.
Vooraanzicht

5. Zorg dat de sleuven op elke beugel de vloerbouten grijpen.
6. Vergrendel de twee voorste wieltjes door de schroeven aan te draaien.
Vooraanzicht

990–3618G-022
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Voorbereiden voor installatie

De UPS gereedmaken voor kabels
1. Draai de vijf schroeven los en verwijder de metalen I/O-plaat.
Achteraanzicht

2. Draai de twee schroeven los en verwijder het plastic plaatje.
Achteraanzicht

26
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10–40 kVA 3:1 en 3:3

De voedingskabels aansluiten
OPMERKING: Zie Terugvoedingsbeveiliging installeren, pagina 33 voor de
installatie van terugvoedingsbeveiliging.

De UPS-voedingskabels aansluiten

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Als de UPS in de frequentieomvormermodus staat, moeten de
onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) en de statische-bypass-schakelaar
(QM2) in de stand UIT (open) staan.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

LET OP
RISICO OP ABNORMALE WERKING VAN HET SYSTEEM
Als de verbinding met de nuldraad niet betrouwbaar is, werkt het systeem niet
normaal.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.
OPMERKING: Het is raadzaam een hangslot voor de frequentieomvormermodus
te gebruiken. Hangsloten zijn verkrijgbaar bij Schneider Electric (catalogusnummer
hangslot: 26970).
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De voedingskabels aansluiten

Achteraanzicht van de UPS

1. Sluit de PE-kabels voor de invoer, de bypass en de belasting aan.
2. Sluit de ingangskabels (N, L1, L2, L3) aan op de ingangsklemmen, te beginnen
bij N.
OPMERKING: Ga voor systemen met enkele netvoeding naar stap 5.
3. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Ontkoppel de kabel(s)
tussen de bypass- en ingangsklemmen.

28
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10–40 kVA 3:1 en 3:3

4. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Als u gebruik wilt maken
van de optie om de UPS in de frequentieomvormermodus te zetten (zoals
beschreven in de gebruikershandleiding), moet deze stap worden
overgeslagen en gaat u door naar stap 5. Sluit de bypasskabels anders op
de bypassklemmen aan. 3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N, L1).
5. Sluit de kabels van de kritieke belasting aan op de uitgangsklemmen. 3:3 (N,
L1, L2, L3), 3:1 (N en L1).
6. Alleen externe batterijoplossing: Sluit de batterijkabels (BAT+, N, BAT-) aan
op de batterijklemmen. De batterijkabels worden op een later tijdstip verbonden
met de externe-batterijoplossing.
7. Plaats de metalen I/O-plaat en de plastic plaat weer terug die zijn verwijderd bij
De UPS gereedmaken voor kabels, pagina 26.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
De metalen I/O-plaat moet om veiligheidsredenen op de laagste positie
worden bevestigd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig
of dodelijk letsel.
8. Bundel de ingangskabels, de bypasskabels, de batterijkabels (indien aanwezig)
en de uitgangskabels als vier afzonderlijke kabelgroepen.
9. Bevestig alle kabels met kabelbinders aan de bevestigingselementen (zie
hieronder).
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De voedingskabels aansluiten

10.Als de frequentieconvertermodus beschikbaar is gemaakt door stap 4 over te
slaan, moet nu een hangslot van Schneider Electric op de statische-bypassschakelaar (QM2) worden geïnstalleerd en moet de onderhoudsbypassschakelaar (Q3BP) in de stand UIT (open) worden gezet.
Vooraanzicht 3:3 30–40 kVA, en 3:1 20–30 kVA

Vooraanzicht 3:3 10–20 kVA, en 3:1 10–15 kVA

De UPS-voedingskabels aansluiten voor Standbyredundantiesystemen

LET OP
RISICO OP ABNORMALE WERKING VAN HET SYSTEEM
Als de verbinding met de nuldraad niet betrouwbaar is, werkt het systeem niet
normaal.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.
OPMERKING: Er kunnen maar 2 UPS-eenheden worden geïnstalleerd in een
standby-redundantiesysteem. Beide eenheden moeten over eenzelfde vermogen
en topologie beschikken (beide 3:3 of beide 3:1).
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Achteraanzicht van de UPS

1. Sluit de PE-kabels voor de invoer, de bypass en de belasting aan.
2. Sluit de ingangskabels (N, L1, L2, L3) aan op de ingangsklem, te beginnen met
N op UPS 1.
3. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: ontkoppel de kabel(s)
tussen de ingangs- en de bypassklemmen op UPS 1.
4. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding:sluit de bypasskabels aan
op de bypassklemmen (3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N, L1)) op UPS 1.
5. Sluit de ingangskabels aan op UPS 2.
990–3618G-022
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6. Ontkoppel de kabel(s) tussen de ingangs- en de bypassklemmen op UPS 2.
7. Sluit de uitvoer (3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N en L1)) van UPS 1 aan op de bypass
op UPS 2.
8. Sluit de kabels van de kritieke belasting aan op de uitgangsklemmen (3:3 (N,
L1, L2, L3), 3:1 (N en L1)) op UPS 2.
9. Alleen externe batterijoplossing: Sluit de batterijkabels (BAT+, N, BAT-) aan
op de batterijklemmen. De batterijkabels worden op een later tijdstip verbonden
met de externe-batterijoplossing.
10.Plaats de plastic en de metalen I/O-platen die tijdens het voorbereiden van de
UPS voor het aansluiten van de kabels zijn verwijderd terug.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
De metalen I/O-plaat moet om veiligheidsredenen op de laagste positie
worden bevestigd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig
of dodelijk letsel.
11. Bundel de ingangskabels, de bypasskabels, de batterijkabels (indien aanwezig)
en de uitgangskabels als vier afzonderlijke kabelgroepen.
12.Bevestig alle kabels met bindstrips aan de bevestigingselementen (zie
hieronder).
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Terugvoedingsbeveiliging installeren
OPMERKING: De aanwezigheid van een terugvoeding op elke netingang (Invoer
en Bypassingang) is verplicht volgens IEC 62040-1.
Er moet een extra extern isolatieapparaat worden geïnstalleerd in het UPSsysteem. Hiervoor kan een magnetische contactschakelaar of batterijschakelaar
met UVR (Under Voltage Release)-functionaliteit worden gebruikt. In de getoonde
voorbeelden is het isolatieapparaat een magnetische contactschakelaar
(aangeduid met een C1 voor configuraties met een enkele voeding en met een C1
en C2 voor configuraties met dubbele voeding).
Het isolatieapparaat moet in staat zijn de UPS-ingangsstroom te kunnen dragen.
Controleer de UPS-specificaties voor de desbetreffende ingangsstroom.
OPMERKING: De 24 V-bron moet afkomstig zijn van de ingangsbron in
configuraties met enkele netvoeding en van de bypassvoeding in configuraties met
dubbele netvoeding.
OPMERKING: De voorbeelden die in de instructies voor de
terugvoedingsbeveiliging worden getoond, zijn voor TN-aardingssystemen. Voor
andere aardingssystemen gelden vergelijkbare externe isolatieschema's.
Raadpleeg hiervoor de Galaxy 300-aardingshandleiding. Indien in de installatie
van een IT-aardingssysteem de stroomopwaartse beveiliging een 4-polig apparaat
is, moet het externe isolatieapparaat ook 4-polig zijn.
Indien de UPS wordt gevoed met enkele netvoeding, sluit u de
terugvoedingsbeveiliging aan zoals wordt aangeduid in Externe
terugvoedingsbeveiliging installeren in systemen met enkele netvoeding, pagina
33.
Indien de UPS wordt gevoed met dubbele netvoeding, sluit u de
terugvoedingsbeveiliging aan zoals wordt aangeduid in Externe
terugvoedingsbeveiliging installeren in systemen met dubbele netvoeding, pagina
34.

Externe terugvoedingsbeveiliging installeren in systemen met
enkele netvoeding
1. Sluit het droge contact CNR04-1 van de UPS-terugvoeding aan op een externe
+24 VDC voedingspool “+” (het droge contact CNR04-1 CNR04-2 van de UPSterugvoeding wordt later aangesloten op andere signaalkabels).
2. Sluit het droge contact CNR04-2 van de UPS-terugvoeding aan op een
aansluitklem van de relais R-spoel.
3. Sluit de andere aansluitklem van de relais R-spoel aan op de +24 VDC
voedingspool “-”(M).
4. Maak een seriële verbinding tussen de zekering (F1), het hulpcontact van relais
R en de spoel van C1, zoals wordt getoond in de onderstaande afbeelding.
5. Sluit C1 (L1, L2, L3) aan op de UPS-ingang (L1, L2, L3) zoals wordt getoond in
de onderstaande afbeelding.
6. Sluit C1 (L1, L2, L3) aan op de hoofdvoeding (L1, L2, L3) in de
distributieschakelaar zoals wordt getoond in de onderstaande afbeelding.
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7. Sluit de UPS-ingang (N), PE op hoofdvoeding (N), PE in distributieschakelaar
aan.
Voorbeeld 1 voor 3:3 UPS met enkele voeding en extern isolatieapparaat

Voorbeeld 2 voor 3:1 UPS met enkele voeding en extern isolatieapparaat

Externe terugvoedingsbeveiliging installeren in systemen met
dubbele netvoeding
1. Verwijder de interne kabelverbinding tussen de bypass- en ingangsklemmen op
de UPS.
2. Sluit het droge contact CNR04-1 van de UPS-terugvoeding aan op een externe
+24 VDC voedingspool “+” (het droge contact CNR04-1 CNR04-2 van de UPSterugvoeding wordt later aangesloten op andere signaalkabels).
3. Sluit het droge contact CNR04-2 van de UPS-terugvoeding aan op een
aansluitklem van de relais R-spoel.
4. Sluit de andere aansluitklem van de relais R-spoel aan op de +24 VDC
voedingspool “-”(M).
5. Maak een seriële verbinding tussen de zekering (F1), het hulpcontact van relais
R en de spoel van C1, zoals wordt getoond in de onderstaande afbeelding.
6. Sluit C1 (L1, L2, L3) aan op de UPS-ingang (L1, L2, L3) zoals wordt getoond in
de onderstaande afbeelding.
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7. Sluit C1 (L1, L2, L3) aan op de hoofdvoeding (L1, L2, L3) in de
distributieschakelaar van de klant zoals wordt getoond in de onderstaande
afbeelding.
8. Sluit de UPS-ingang (N), PE op hoofdvoeding (N), PE in distributieschakelaar
van de klant aan.
9. Sluit de andere zekering (F2), het andere hulpcontact van relais R en de spoel
van C2 aan zoals wordt getoond in de onderstaande afbeelding.
10.
a. Voor 3:3: Sluit C2 (L1, L2 , L3) aan op de UPS-bypassingang (L1, L2 , L3)
zoals in afbeelding 3 hieronder wordt getoond.
b. Voor 3:1: Sluit C2 (alleen L1) aan op UPS-bypassingang (alleen L1) zoals in
afbeelding 4 hieronder wordt getoond.
11.
a. Voor 3:3: Sluit C1 (L1, L2, L3) aan met de hoofdvoeding (L1, L2, L3) in de
distributieschakelaar zoals in afbeelding 3 hieronder wordt getoond.
b. Voor 3:1: Sluit C1 (L1, L2, L3) aan met de hoofdvoeding (L1, L2, L3) in de
distributieschakelaar zoals in afbeelding 4 hieronder wordt getoond.
12.Sluit bypassingang (N) aan op de hoofdvoeding (N) in het distributieschakelaar.
Afbeelding 3 voor 3:3 UPS met dubbele voeding en extern isolatieapparaat

Afbeelding 4 voor 3:1 UPS met dubbele voeding en extern isolatieapparaat
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De batterijoplossing installeren
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De MGE Galaxy 300 UPS kan met interne OF externe batterijen worden
gebruikt. Een UPS-eenheid met interne batterijen KAN NIET met externe
batterijen worden gebruikt. Verwijder interne batterijen voordat u externe
batterijen op de UPS aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Zorg dat de batterijschakelaar openstaat voordat u aan de slag gaat.

•

Controleer met een multimeter de gelijkspanning ten opzichte van de
batterijspanning voor u verdergaat.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
Volg de stappen voor uw gekozen oplossing in dit hoofdstuk.
Beschreven oplossingen:

36

•

Interne batterijen voor de UPS - zie De interne batterijen in de UPS van de
Galaxy 300 plaatsen, pagina 40.

•

Batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm) - zie Een batterijbehuizing Galaxy
300 (1300 mm) installeren, pagina 44.

•

Batterijbehuizing Galaxy 1900 mm - zie Een batterijbehuizing Galaxy 1900
mm installeren, pagina 53

•

Batterijoplossing van derden - zie Batterij- en signaalkabels aansluiten op
een batterijoplossing van derden, pagina 61
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Productoverzicht batterijbehuizing
Batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm)
A. Batterijplanken
B. Batterijschakelaar
C. Aansluiting voor aardingskabel (vanaf UPS)
D. Temperatuursensor van batterij (ATIZ)
E. Aansluitklemmenbord (voor ATIZ, batterijschakelaardetectie en stroomtoevoer)
Vooraanzicht
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37

10–40 kVA 3:1 en 3:3

De batterijoplossing installeren

Batterijbehuizing Galaxy 1900 mm
A. Batterijplanken
B. Batterijschakelaar
C. Aansluiting voor aardingskabel (vanaf UPS)
D. Temperatuursensor van batterij (ATIZ-bord)
E. Aansluitklemmenbord (voor ATIZ, batterijschakelaardetectie en stroomtoevoer)
Vooraanzicht
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Benodigde ruimte voor batterijbehuizing
OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor
luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en
-standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen om aan de achterkant 500 mm vrij te houden
voor onderhoud.

990–3618G-022
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De interne batterijen in de UPS van de Galaxy 300 plaatsen
1. Verwijder met beide handen de twee onderste zijplaten door ze eerst ongeveer
3 mm neer te drukken (A), ze met een hoek van 10° te kantelen (B) en omhoog
te trekken (C).
Vooraanzicht

2. Draai de schroeven op de voorplaat los.
Vooraanzicht
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3. Kantel de voorplaat en ontkoppel de platte kabel tussen het display en de
behuizing van de UPS.
4. Verwijder de voorplaat.
Zijaanzicht

5. Verwijder waar nodig de bout die aan beide zijden van alle planken is
aangebracht.
Vooraanzicht

Kabelaansluiting van vooraf geplaatste interne batterijen
1. Verwijder alle bindmateriaal en karton van de batterijen.
2. Verbind de planken onderling volgens de etiketten in de behuizing of de
schema's in de batterijbehuizing (kabels zijn meegeleverd).

990–3618G-022
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3. Verwijder de plaat en sluit de batterijkabel vanaf de planken aan op de
batterijschakelaar volgens de etiketten in de behuizing of de schema's in de
batterijbehuizing (kabels zijn meegeleverd).
Vooraanzicht

4. Plaats waar nodig de bout terug aan beide zijden van alle planken.
Vooraanzicht

5. Kantel de dekplaat en haal deze eruit en sluit de platte kabel tussen het display
en de UPS weer aan.
6. Plaats de dekplaat terug en schroef deze vast.

Kabelaansluiting van niet-vooraf geïnstalleerde interne batterijen
1. Trek het voor de batterijen benodigde aantal planken uit.
2. Plaats de batterijen op de planken en sluit de batterijen onderling aan (kabels
zijn niet meegeleverd). Zet de kabels vast met kabelbinders.
3. Duw de batterijplanken in de behuizing.
4. Verbind de planken onderling volgens de schema's in de batterijbehuizing
(kabels zijn niet meegeleverd).
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5. Verwijder de plaat en sluit de batterijkabel vanaf de planken aan op de
batterijschakelaar volgens de schema's in de batterijbehuizing (kabels zijn niet
meegeleverd).
Vooraanzicht

6. Plaats waar nodig de bout terug aan beide zijden van alle planken.
Vooraanzicht

7. Kantel de dekplaat en haal deze eruit en sluit de platte kabel tussen het display
en de UPS weer aan.
8. Plaats de dekplaat terug en schroef deze vast.
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Een batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm) installeren
Batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm) gereedmaken voor kabels
1. Vergrendel de twee voorste wieltjes door de schroeven aan te draaien.
2. Open de deur door deze van het slot te halen.
OPMERKING: De sleutel voor deze deur vindt u in het accessoirepakket in de
behuizing.
Vooraanzicht

3. Verwijder beide zijpanelen.
Vooraanzicht
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Interne kabels in batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm)
aansluiten op vooraf geplaatste batterijen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Verwijder al het karton waarmee de batterijen tijdens vervoer worden
beschermd. Zorg dat de kabels en de koperen busbars van elkaar gescheiden
zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Er kunnen maximaal twee batterijbehuizingen (één
batterijbehuizing met schakelaar en één behuizing zonder schakelaar) op de UPS
worden aangesloten met een kabel tussen de UPS en de schakelaar in de
batterijbehuizing.
1. Verwijder de plastic plaatjes links en rechts van de batterijschakelaar door de
vier schroeven te verwijderen (twee in elk plastic plaatje).
Vooraanzicht

2. Snijd de riemen los om het karton te verwijderen.
3. Leg de kabels voor elke plank en sluit de batterijen aan.
4. Leg de kabels tussen de planken.

990–3618G-022
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5. Leg de kabels tussen de planken en de schakelaar.
OPMERKING: Als de kabels meer dan één aansluitklem hebben, moeten de
niet-aangesloten aansluitklemmen worden geïsoleerd met isolatietape voordat
de andere aansluitklem wordt aangesloten.
Vooraanzicht

Interne kabels in batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm)
aansluiten zonder vooraf geplaatste batterijen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de bedrading van externe
batterijen van derden. Volg de instructies op van de batterijfabrikant.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Verwijder al het karton waarmee de batterijen tijdens vervoer worden
beschermd. Zorg dat de kabels en de koperen busbars van elkaar gescheiden
zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Alvorens de batterijen te installeren moet u de schema's in de
batterijbehuizing waarop uw configuratie van toepassing is, selecteren en volgen.
OPMERKING: Elke batterijplank heeft een maximumbelastingscapaciteit van 155
kg.
OPMERKING: Er kunnen maximaal vier batterijplanken worden geïnstalleerd.
OPMERKING: Er kunnen maximaal twee batterijbehuizingen (één
batterijbehuizing met schakelaar en één behuizing zonder schakelaar) op de UPS
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worden aangesloten met een kabel tussen de UPS en de schakelaar in de
batterijbehuizing.
1. Plaats de batterijen op de planken. Begin daarbij onderaan en houd u aan het
relevante schema in de batterijbehuizing.
2. Installeer een batterijschakelaar.
3. Snijd de riemen los om het karton te verwijderen.
4. Leg de kabels voor elke plank en sluit de batterijen aan.
5. Leg de kabels tussen de planken.
6. Leg de kabels tussen de planken en de schakelaar.
OPMERKING: Als de kabels meer dan één aansluitklem hebben, moeten de
niet-aangesloten aansluitklemmen worden geïsoleerd met isolatietape voordat
de andere aansluitklem wordt aangesloten.
Vooraanzicht

Sluit de batterijkabels van de UPS aan op de batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm)
1. Leid de aardekabel (PE) vanaf de UPS omhoog door het gat onder aan de
voorkant van de batterijbehuizing en sluit deze aan op de busbar.
2. Leid de batterijkabels (BAT+-, N- en BAT-) van de UPS omhoog door het gat
onder aan de voorkant.
3. Bevestig de kabels aan de rechterkant van de batterijschakelaar.

990–3618G-022
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4. Plaats de zijpanelen terug.
Vooraanzicht

Signaal aansluiten voor temperatuur van externe batterij (ATIZ) en externe
batterijschakelaar tussen de UPS en de Galaxy 300-batterijbehuizing (1300 mm)
OPMERKING: De ATIZ-kabel is bedoeld voor het signaal bij detectie van de
temperatuur van de externe batterij (kabel is vooraf aangesloten).
OPMERKING: De batterijkabel is bedoeld voor het signaal van de externebatterijschakelaar (kabel is vooraf aangesloten).
OPMERKING: Alleen de UPS en batterijbehuizing 1 worden via signaalkabels op
elkaar aangesloten.
1. Leid de gecombineerde batterijschakelaar- en ATIZ-signaalkabel van de
aansluitklem op de batterijbehuizing naar de UPS.
2. Leid de vier kabels van de aansluitklem op de batterijschakelaar naar de
batterijbehuizing (zie de onderstaande tabel voor kabelbeschrijving).
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3. Sluit de gecombineerde batterijschakelaar- en ATIZ-signaalkabel op de UPS
aan zoals weergegeven en vergeet de kabel met beschermingslaag niet met de
schroef van de UPS te verbinden.
Vooraanzicht van de batterijbehuizing (1300 mm)

Beschrijving van kabels
Kleur kabel

Etiket kabel

Beschrijving

Geel

QB OF-11

Signaal voor contact
van schakelaar

Wit

QB OF-14

Contactsignaal van
schakelaar

Rood

QB OF-D4

+12 V stroomtoevoer

Zwart

QB OF-D1

-12 V stroomtoevoer

- op het hulpcontact
(normaal gesloten)

- naar de spoelklem

Achteraanzicht van de UPS

OPMERKING: Leg de kabel(s) op dezelfde manier als de noodstopkabel.
990–3618G-022
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Sluit de batterij- en signaalkabels van de batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm) aan op
een actieve UPS

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Aan de hand van deze procedure wordt beschreven hoe u een batterijbehuizing
aansluit op een UPS in de normale bedrijfsmodus. Sluit een batterijbehuizing
niet op een actieve UPS met interne batterijen aan. Verwijder eerst alle interne
batterijen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Er kunnen maximaal twee batterijbehuizingen (één
batterijbehuizing met schakelaar en één behuizing zonder schakelaar) op de UPS
worden aangesloten met een kabel tussen de UPS en de schakelaar in de
batterijbehuizing.
OPMERKING: Voordat u onderstaande procedure uitvoert, moet u controleren of
de UPS in normaal bedrijf is en er geen interne UPS-fouten worden weergegeven.
In normale werking moeten vier schakelaars (QM1,QFB,QM2,QOP) in de stand
AAN (gesloten) staan en twee schakelaars (Q3BP,QB) in de stand UIT
(geopend) staan.
1. Schakel de UPS in de onderhoudsbypassmodus:
a. Houd de knop Inverter UIT drie seconden ingedrukt en zet de
ingangsschakelaar (QM1) in de stand UIT (geopend) .
b. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) in de stand AAN (gesloten) .
c. Zet de statische-bypass-schakelaar (QM2) in de stand UIT (geopend) .
d. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) in de stand UIT (geopend) .
2. Isoleer de batterijen door de schakelaar van de UPS-batterijbehuizing (QFB) in
de stand UIT (geopend) te zetten.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
Controleer met een multimeter de gelijkspanning ten opzichte van de
batterijspanning voor u verdergaat.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig
of dodelijk letsel.
3. Leid een aardekabel (PE) vanaf de UPS omhoog door het gat onder aan de
voorkant van de batterijbehuizing en sluit deze aan op de busbar.
4. Leid de batterijkabels (BAT+-, N- en BAT-) van de UPS omhoog door het gat
onder aan de voorkant.
5. Bevestig de kabels aan de rechterkant van de batterijschakelaar.
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6. Plaats de zijpanelen terug.
Vooraanzicht van de batterijbehuizing (1300 mm)

7. Plaats de plastic en de metalen I/O-platen die tijdens het voorbereiden van de
UPS voor het aansluiten van de kabels zijn verwijderd terug.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
De metalen I/O-plaat moet om veiligheidsredenen op de laagste positie
worden bevestigd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig
of dodelijk letsel.
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8. Sluit de gecombineerde batterijschakelaar- en ATIZ-signaalkabel op de UPS
aan zoals weergegeven en vergeet de kabel met beschermingslaag niet met de
schroef van de UPS te verbinden.
OPMERKING: Zie Signaal aansluiten voor temperatuur van externe batterij
(ATIZ) en externe batterijschakelaar tussen de UPS en de Galaxy 300batterijbehuizing (1300 mm), pagina 48 voor meer informatie over de routering
van de kabel(s)
Achteraanzicht van de UPS

9. Schakel de UPS terug in de normale bedrijfsmodus:
a. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) in de stand AAN (gesloten) .
b. Zet de statische-bypass-schakelaar (QM2) in de stand AAN (gesloten) .
c. Wacht even totdat het lampje van de statische-bypass-schakelaar en die
van de uitgangsschakelaar groen worden.
d. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) in de stand UIT (geopend) .
e. Zet de schakelaar van de batterijbehuizing (QFB) in de stand AAN
(gesloten) .
f. Zet de ingangsschakelaar (QM1) in de stand AAN (gesloten) .
g. Wanneer de zachte start voltooid is, drukt u op de knop INVERTER AAN.
10.Controleer aan de hand van de led's of de UPS in de normale bedrijfsmodus
loopt:
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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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Een batterijbehuizing Galaxy 1900 mm installeren
De batterijbehuizing Galaxy 1900 mm gereedmaken voor kabels
Planken bevestigen in de batterijbehuizing Galaxy 1900 mm

VOORZICHTIG
GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF APPARAATSCHADE
De montage van de batterijbehuizing moet door gecertificeerd personeel worden
uitgevoerd (standaard EN 50091–1–2). De ruimte tussen de bovenkant van de
batterijcellen en de volgende plank erboven is minimaal 150 mm.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.

1. Bevestig de draaghoekstalen (6 schroeven per draaghoekstaal).
2. Plaats de planken.
3. Bevestig de planken met twee schroeven in elke hoek.

990–3618G-022
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Batterijschakelaarkit installeren in batterijbehuizing Galaxy
1900 mm

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Het is verplicht om de batterijschakeling te beschermen met een
stroomonderbreker die is uitgerust met een spoelklem en een hulpcontact (min.
24 VDC).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Voor meerdere geïnstalleerde batterijbehuizingen is slechts één
batterijschakelaar vereist. Er moeten temperatuursensoren worden geïnstalleerd
om garantie op batterijen te krijgen en de levensduur van batterijen te
optimaliseren.
1. Draai de twee schroeven van de batterijschakelaar los en verwijder de
bovenplaat (houd de twee schroeven bij de hand).
2. Snij een gat in het plastic plaatje voor de kabel.
3. Installeer de hulponderdelen 530-2213 en 540-0274 van de batterijschakelaar.
4. Verbind de witte, gele, zwarte en rode ATIZ-kabels met de aansluitklemmen
van de hulponderdelen en onthoud de markering en de kleur van de kabels.
5. Plaats het plastic plaatje opnieuw op de batterijschakelaar met de twee
schroeven.

Beschrijving van kabels
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Kleur kabel

Etiket kabel

Beschrijving

Geel

QB OF-11

Signaal voor contact
van schakelaar

Wit

QB OF-14

Contactsignaal van
schakelaar

Rood

QB OF-D4

+12 V stroomtoevoer

Zwart

QB OF-D1

-12 V stroomtoevoer

- op het hulpcontact
(normaal gesloten)

- naar de spoelklem
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6. Installeer de batterijschakelaar op de vooraf geplaatste plaat onder in de
batterijbehuizing. De metalen dekplaat en de driehoeken zijn verwijderbaar
voor gemakkelijke toegang.
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7. Plaats de twee beschermingsplaten op de batterijschakelaar.

8. Plaats de metalen dekplaat en de driehoeken terug als deze eerder waren
verwijderd.

Sluit de batterijkabels van de UPS aan op de batterijbehuizing Galaxy 1900 mm

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Zorg ervoor dat de interne batterijen uit de UPS zijn gehaald voordat u een
batterijbehuizing op het systeem aansluit.

•

Zorg dat de batterijschakelaar openstaat voordat u aan de slag gaat.

•

Controleer met een multimeter de gelijkspanning ten opzichte van de
batterijspanning voor u verdergaat.

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
De batterijbehuizing(en) en de UPS moeten juist geaard zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

Zet de batterijschakelaars UIT voordat u kabels op de klemmen aansluit.

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

1. Sluit de aardekabel (PE) aan tussen de batterijbehuizing(en) en de UPS.
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2. Plaats de batterijcellen op elke plank, bevestig deze en verbind ze met elkaar
per plank.
3. Verbind alle batterijplanken met elkaar en sluit dan de batterijkabels ((BAT+,
BAT-, N) van de hele batterijmontage op de batterijschakelaar aan in de
batterijbehuizing zoals aangetoond in de afbeelding.
4. Bij meer dan één geïnstalleerde batterijbehuizing: Verbind de
batterijbehuizingen met de kabels BAT+, BAT-, N-kabels (niet meegeleverd) als
keten.
5. Sluit de batterijkabels (BAT+, BAT-, N) van de UPS aan op de
batterijschakelaar in de batterijbehuizing die met de UPS wordt verbonden.
Vooraanzicht van de batterijbehuizing

Signaal aansluiten voor temperatuur van externe batterij (ATIZ) en externe
batterijschakelaar tussen de UPS en de Galaxy 300-batterijbehuizing (1900 mm)
OPMERKING: De ATIZ-kabel is bedoeld voor het signaal bij detectie van de
temperatuur van de externe batterij.
OPMERKING: De batterijkabel is bedoeld voor het signaal van de externebatterijschakelaar.
OPMERKING: Alleen de UPS en batterijbehuizing 1 worden via signaalkabels op
elkaar aangesloten.
1. Verwijder de beschermingsplaat rechtsonder om bij de klassieke
batterijbehuizing te kunnen.
2. Sluit het aansluitklemmenbord aan op de meegeleverde metalen steunplaat.

990–3618G-022
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3. Bevestig het aansluitklemmenbord met twee schroeven rechtsonder in de
batterijbehuizing.
Kabelaansluiting op het aansluitklemmenbord

A. PE-kabels
B. Kabel van hulponderdelen in batterijschakelaar (geel)
C. Kabel van hulponderdelen in batterijschakelaar (wit)
D. Kabel van hulponderdelen in batterijschakelaar (rood)
E. Kabel van hulponderdelen in batterijschakelaar (zwart)
F. Kabel aangesloten op UPS (zwart)
G. Kabel aangesloten op UPS (wit)
H. Kabel aangesloten op UPS (groen)
I. Kabel aangesloten op UPS (rood)
J. Kabel aangesloten op ATIZ-behuizing (wit)
K. Kabel aangesloten op ATIZ-behuizing (groen)
L. Kabel aangesloten op ATIZ-behuizing (geel)
M. Kabel aangesloten op ATIZ-behuizing (zwart)
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4. Sluit de vier kabels van de hulponderdelen in de batterijschakelaar aan op de
het aansluitklemmenbord.
Beschrijving van kabels
Kleur kabel

Etiket kabel

Beschrijving

Geel

QB OF-11

Signaal voor contact
van schakelaar

Wit

QB OF-14

Contactsignaal van
schakelaar

Rood

QB OF-D4

+12 V stroomtoevoer

Zwart

QB OF-D1

-12 V stroomtoevoer

- op het hulpcontact
(normaal gesloten)

- naar de spoelklem

5. Open de behuizing van het ATIZ-bord en bevestig de meegeleverde metalen
steunplaat met twee schroeven.
6. Sluit de vier kabels en de aardekabel (PE) van het aansluitklemmenbord aan
op het ATIZ-bord. Zet de verbindingskabel vast met een bindstrip.
Kabelaansluiting in de behuizing van het ATIZ-bord

7. Sluit de behuizing van het ATIZ-bord.
8. Bevestig de behuizing van het ATIZ-bord met twee schroeven rechtsboven in
de batterijbehuizing en zet de kabel vast met bindstrips langs de binnenkant
van de batterijbehuizing.
9. Leid de gecombineerde batterijschakelaar- en ATIZ-signaalkabel van het
aansluitklemmenbord in de batterijbehuizing naar de UPS.

990–3618G-022
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10.Sluit de gecombineerde batterijschakelaar- en ATIZ-signaalkabel op de UPS
aan zoals weergegeven en vergeet de kabel met beschermingslaag niet met de
schroef van de UPS te verbinden.
OPMERKING: Leg de kabel(s) op dezelfde manier als de noodstopkabel.
Achteraanzicht van de UPS

11. Plaats de beschermingsplaat rechtsonder terug op de batterijbehuizing.
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Batterij- en signaalkabels aansluiten op een batterijoplossing van
derden

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Gebruik alleen de UPS-eenheid die voor externe batterijen bedoeld is. Een
batterijoplossing van derden moet ALLEEN worden gebruikt voor een UPS
die is geconfigureerd met een oplader voor lange reservetijd (CLA).

•

Voordat u een van de onderstaande stappen uitvoert, moet u controleren of
de UPS-eenheid en batterijeenheid zijn uitgeschakeld. Zie de
bedieningshandleiding (990-3619) die bij de UPS-eenheid geleverd is, voor
meer informatie over het uitschakelen van de UPS via het display.

•

De kit voor detectie van de temperatuur van externe batterijen (ATIZ) en het
schakelaarsignaal moet worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de
batterij goed werkt. Als de ATIZ-kit niet is geïnstalleerd, rapporteert de UPS
een temperatuurstoring met een voortdurend alarm. Alleen een
buitendiensttechnicus van Schneider Electric kan dit alarm uitschakelen. De
afwezigheid van de ATIZ-kit heeft tot gevolg dat de eenheid geen functie voor
temperatuurcompensatie heeft. Dit is ook van invloed op de
batterijlevensduur als de batterij is geïnstalleerd in een ruimte met
onvoldoende voldoende luchtkoeling.

•

De kabels moeten een beschermende laag hebben en moeten worden
verbonden met de UPS en de externe-batterijoplossing van derden. Zo niet,
dan ondervindt de eenheid EMC- en afsluitproblemen.

•

De batterijschakelaar moet zijn voorzien van een spoelklem en een
hulpcontact (min. 24 VDC).

•

Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de bedrading van externe
batterijen van derden.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Er kunnen maximaal twee batterijbehuizingen (één
batterijbehuizing met schakelaar en één behuizing zonder schakelaar, aangezien
slechts één schakelaar wordt ondersteund) op de UPS worden aangesloten met
een kabel tussen de UPS en de schakelaar in de batterijbehuizing.
1. Maak een of twee beschermde kabels met 4 getwiste paren gereed voor het
ATIZ-contact en de batterijschakelaar. Alle beschermde kabels moeten
driemaal rond een nikkelzinkferriet met hoge doordringbaarheid worden
gewonden en zo dicht mogelijk bij de UPS worden geplaatst.
OPMERKING: Een stroomvoorziening van +/-12 V is gebruikelijk voor ATIZ en
de hulpspoel van de batterijschakelaar.
Achteraanzicht van de UPS

2. Installeer het ATIZ-signaalbord in de batterijoplossing van derden.
990–3618G-022
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3. Verbind de ATIZ-signaalkabel met het ATIZ-bord in de batterijoplossing van
derden (zie de onderstaande tabel voor een beschrijving van de kabels).
Beschrijving van kabels
Kleur kabel

Etiket kabel

Beschrijving

Zwart

-12

-12 V stroomtoevoer

Wit

BC-

BC- (ATIZ-signaal)

Groen

BC+

BC+ (ATIZ-signaal)

Rood

+12

+12 V stroomtoevoer

- naar het ATIZ-contact

Groengeel

Aarding

OPMERKING: Als er geen batterijschakelaar is geïnstalleerd in de
batterijoplossing van derden, moet u dit nu doen. De batterijschakelaar moet
zijn voorzien van een spoelklem en een hulpcontact (min. 24 VDC). Als de
spoelklem voor onderspanning ontbreekt in de batterijschakelaar, kan de UPS
de batterijschakelaar niet openen wanneer dit nodig is (EPO). Als het
hulpcontact ontbreekt in de batterijschakelaar, rapporteert de UPS een open
storing voor de batterijschakelaar met een permanent alarm.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
De batterijschakelaar moet open zijn (in de stand UIT) voordat u de kabels
aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig
of dodelijk letsel.
4. Sluit de signaalkabel voor de batterijschakelaar van de UPS aan op de
batterijoplossing van derden (zie de onderstaande tabel voor een beschrijving
van de kabels).
Beschrijving van kabels
Kleur kabel

Etiket kabel

Beschrijving

Geel

QB OF-11

Signaal voor contact
van schakelaar

Wit

QB OF-14

Contactsignaal van
schakelaar

Rood

QB OF-D4

+12 V stroomtoevoer

Zwart

QB OF-D1

-12 V stroomtoevoer

- op het hulpcontact
(normaal gesloten)

- naar de spoelklem

5. Sluit de aardekabel (PE) van de UPS aan op de batterijoplossing en sluit de
batterijkabels (BAT+, N en BAT-) van de UPS aan op de batterijschakelaar in de
batterijoplossing van derden. Zie Aanbevolen kabeldoorsnedes, pagina 15.
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De UPS-signaalkabels aansluiten
De signaalkabels aansluiten op de UPS
1. Open de deur.
2. Sluit de beschermde signaalkabels (optioneel) aan op de netwerkbeheerkaart.
Raadpleeg de documentatie bij de netwerkbeheerkaart die met de UPS is
meegeleverd.
3. Sluit het UPS terugvoedingssignaal CNR04-1 CNR04-2 aan.
Vooraanzicht van de UPS

4. Voer de kabels door de sleuf (anders kan de klep niet dicht) en naar boven
langs de rechterkant van de behuizing.
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63

10–40 kVA 3:1 en 3:3

De UPS-signaalkabels aansluiten

5. Bevestig de kabels met kabelbinders.
Vooraanzicht van de UPS

6. Sluit de bovenste voorklep door de klep naar binnen te duwen.
7. Plaats met twee handen de twee bovenste zijkappen door de kappen 10º te
kantelen. Druk vervolgens de twee klemmetjes op de kappen (3 mm daaronder)
in de rechthoekige openingen op het voorpaneel en duw vervolgens de kappen
erin.
8. Plaats de twee onderste zijkappen op dezelfde manier.
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9. Sluit de kabels aan op uw computerinterfacenetwerk.
Vooraanzicht van de UPS

De noodstopkabel aansluiten op de UPS

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De kabels moeten een beschermde laag hebben, en de beschermde laag moet
worden aangesloten op aarding op zowel de UPS als aan de zijde van de klant.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Er moet een jumper worden toegevoegd als er geen noodstopkabel
is aangesloten.

990–3618G-022
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1. Leg een afgeschermde noodstopkabel en optionele signaalkabels.
Achteraanzicht van de UPS

2. Sluit de noodstop (Emergency Power Off; EPO) met een beschermde kabel
aan op de pen (kabel is niet meegeleverd). De standaardaansluiting wordt met
twee pennen gesloten.
Achteraanzicht van de UPS
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De optionele signaalkabels aansluiten
1. Sluit de droge connector aan met een beschermde kabel (kabel is niet
meegeleverd). Met behulp van de droge contacten kan de UPS bewaakt
worden vanaf externe relaisschakelaars voor wat betreft algemene alarmen,
batterijbedrijf en zwakke batterij. Voer de kabels naar een indicatie-instrument,
zoals led's.
Achteraanzicht van de UPS

Vereisten voor droge-connectorkabels
Toegestane spanning (VDC)

30

Toegestane stroom (A)

1

Kabel

4 x 0,93 mm², ø 6,6 ± 0,3 mm.

2. Als externe batterijen worden gebruikt, sluit u de kabel voor detectie van de
temperatuur van de externe batterijen en de kabel voor het signaal van de
externe-batterijschakelaar aan op de signaalpoorten 2 en 3.
OPMERKING: Als de batterijbehuizing Galaxy 300 (1300 mm) wordt gebruikt,
is één kabeluiteinde al vooraf geïnstalleerd in deze batterijbehuizing. Als een
batterijoplossing van derden wordt gebruikt, raadpleegt u Batterij- en
signaalkabels aansluiten op een batterijoplossing van derden, pagina 61.
OPMERKING: Parallelle bekabeling moet worden uitgevoerd door Schneider
Electric. Er kunnen maximaal twee eenheden parallel worden gebruikt waarbij
tussen beide een afstand van maximaal 12 m mogelijk is (twee kabels van 5 en
15 m zijn meegeleverd in de kit voor parallelle systemen).
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Controlelijst na installatie
UPS
•

Controleer of de voedingsbedrading correct is aangedraaid.

•

Controleer op een rechtsdraaiend veld (L1, L2, L3) en zorg dat er een
nulverbinding aanwezig is.

•

Laat ter plaatse een aansluitschema achter voor onderhoudspersoneel.

•

Plaats alle toegangspanelen voor de bedrading terug.

•

Zorg dat alle batterijschakelaars op de UPS-eenheid in de stand UIT
(geopend) staan.

•

Controleer of de stroomkabels zijn aangehaald zoals aanbevolen door de
batterijleverancier.

•

Controleer de polariteit van de batterijkabelverbinding (BAT+, N en BAT-).

•

Laat ter plaatse een aansluitschema achter voor onderhoudspersoneel.

•

Plaats alle toegangspanelen voor de bedrading terug.

•

Zorg dat alle batterijschakelaars op de batterijoplossing in de stand UIT
(geopend) staan.

•

Plaats de twee beschermingsplaten op de batterijschakelaar van de
batterijbehuizing Galaxy 1900 mm.

Batterijoplossing
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