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Informasi Hukum
Seluruh merek Schneider Electric dan merek dagang terdaftar apapun dari
Schneider Electric Industries SAS yang dimaksud dalam panduan ini merupakan
satu-satunya milik Schneider Electric SA dan anak perusahaannya. Merek
tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis dari
pemiliknya. Panduan ini beserta isinya dilindungi, dalam pengertian undangundang tentang kekayaan intelektual Prancis (Code de la propriété intellectuelle
français, yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang"), berdasarkan
undang-undang hak cipta yang mencakup teks, gambar dan model, serta
berdasarkan hukum merek dagang. Anda setuju untuk tidak memperbanyak
seluruh atau sebagian dari panduan ini pada media apapun tanpa izin tertulis dari
Schneider Electric, kecuali untuk penggunaan pribadi atau non-komersial seperti
yang dijelaskan dalam Undang-undang. Anda juga setuju untuk tidak membuat
hiperteks apapun yang ditautkan ke panduan ini atau ke isinya. Schneider Electric
tidak memberikan hak atau lisensi apapun atas penggunaan pribadi dan nonkomersial dari panduan atau isinya, kecuali lisensi non-eksklusif untuk
mengkonsultasikannya secara "apa adanya", dengan risiko ditanggung sendiri.
Seluruh hak cipta lainnya dilindungi undang-undang.
Peralatan kelistrikan hanya boleh dipasang, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas terlatih. Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas
konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh penggunaan material ini.
Karena standar, spesifikasi, dan desain dapat berubah dari waktu ke waktu,
konfirmasikan informasi yang termuat dalam terbitan ini.
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Informasi Penting Keselamatan
Bacalah petunjuk ini dengan cermat dan kenali perangkat sampai Anda
menguasainya sebelum mencoba melakukan instalasi, pengoperasian, perbaikan
atau pemeliharaan terhadapnya. Pesan-pesan keselamatan berikut tercantum
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 diri apabila petunjuknya tidak dipatuhi.

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

BAHAYA
BAHAYA menunjukkan situasi berbahaya yang seketika bisa terjadi dan apabila
tidak segera dihindari, akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PERINGATAN
PERINGATAN menunjukkan situasi berbahaya yang seketika bisa terjadi dan
apabila tidak segera dihindari dapat menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.

WASPADA
WASPADA menunjukkan situasi berbahaya yang seketika bisa terjadi dan
apabila tidak hindari dapat menyebabkan cedera skala kecil atau sedang.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.

PERHATIAN
PERHATIAN digunakan untuk mengarahkan tindakan yang tidak berkaitan
dengan cedera fisik. Simbol peringatan keselamatan tidak boleh digunakan
untuk jenis pesan keselamatan ini.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat.
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Harap Perhatikan
Peralatan listrik hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan dipelihara
oleh petugas ahli. Schneider Electric tidak akan bertanggungjawab atas setiap
konsekuensi yang timbul di luar pemakaian material ini.
Petugas ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman soal
rancang bangun, instalasi, dan pengoperasian peralatan listrik 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
diikuti.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Baca seluruh petunjuk dalam Panduan Instalasi sebelum menginstalasi atau
bekerja dengan sistem UPS ini.
Mengabaikan 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 ruangan instalasi dibersihkan.
Mengabaikan 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 internal dan eksternal (pemutus sirkuit hulu,
pemutus sirkuit baterai, pengkabelan, dll.) dan persyaratan lingkungan.
Schneider Electric tidak akan bertanggungjawab jika persyaratan ini tidak
dipatuhi.

•

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

Mengabaikan 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 aturan 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

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

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Instalasi sistem UPS di lingkungan dengan suhu terkontrol dan 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.

Mengabaikan 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 operasi yang tak lazim berikut ini:
•

Asap 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 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 getaran, goncangan, dan kemiringan yang tak lazim

•

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

Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Jangan mengebor/melubangi pelat untuk kabel maupun konduit dengan sekrup
pengunci yang terpasang, dan jangan mengebor/melubangi di bagian yang
berdekatan langsung dengan UPS.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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PERINGATAN
BAHAYA BUSUR API
Jangan membuat perubahan mekanikal pada produk (termasuk melepas
komponen lemari atau mengebor/memotong lubang) yang tidak dijelaskan
dalam Panduan Instalasi.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.

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

PERINGATAN
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Jangan menghubungkan keluaran UPS ke sistem beban regeneratif termasuk
sistem fotovolta dan penggerak laju.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.
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Keamanan Kelistrikan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Peralatan listrik 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 diri yang sesuai (Personal protective equipment/
PPE) dan ikuti prosedur kerja kelistrikan yang aman.

•

Matikan semua suplai 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 timbul
meskipun telah diputus dari suplai catu daya utama. Sebelum menginstalasi
atau memperbaiki sistem UPS, pastikan semua unit dalam posisi OFF.
Pastikan juga catu daya utama dan baterai telah diputus. Sebelum membuka
UPS, tunggu lima menit sampai kapasitor kosong.

•

Alat pemutusan (misalnya pemutus sirkuit atau saklar pemutus) harus
dipasang sesuai aturan setempat untuk mengisolasi sistem dari sumber daya
hulu. Alat pemutusan ini harus terlihat dan mudah dijangkau.

•

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

Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Pada sistem di mana pelindung umpan balik bukan bagian dari rancangan
standar, sebuah perangkat isolasi otomatis (perangkat tambahan pelindung
umpan balik atau perangkat lain yang memenuhi persyaratan IEC/EN 62040–1
atau UL1778 Edisi ke-4 – bergantung yang mana dari kedua standar tersebut
yang berlaku di wilayah Anda) harus dipasang untuk mencegah tegangan atau
energi berbahaya pada terminal masukan perangkat isolasi. Perangkat harus
dibuka dalam 15 detik setelah suplai daya hulu gagal dan harus memiliki taraf
ukur yang sesuai spesifikasi.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Jika masukan UPS dihubungkan melalui isolator eksternal yang, apabila dibuka,
akan mengisolasi sambungan netral atau jika isolasi umpan balik otomatis
diberikan secara eksternal ke peralatan atau dihubungkan ke sistem distribusi
daya IT, maka sebuah label harus dibubuhkan pengguna pada terminal masuk
UPS, dan dibubuhkan pada semua isolator daya utama yang terpasang secara
remot dari area UPS juga pada titik akses eksternal antara isolator dan UPS, yang
isinya menunjukkan teks berikut (atau kurang-lebih sama dalam bahasa yang
diakui di negara di mana sistem UPS yang bersangkutan diinstalasi):
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BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Risiko Umpan Balik Tegangan. Sebelum bekerja pada sirkuit ini: Isolasi UPS
dan cek tegangan berbahaya di antara semua terminal termasuk arde
pelindung.
Mengabaikan 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. Larutan
elektrolit yang keluar berbahaya bagi kulit dan mata. Larutan tersebut
mungkin beracun.

Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Baterai berisiko menimbulkan sengatan listrik dan hubungan arus pendek
tingkat tinggi. Berikut adalah tindakan pencegahan yang harus dipatuhi saat
bekerja dengan baterai
•

Lepas jam tangan, cincin, atau benda logam lainnya.

•

Gunakan alat dengan pegangan berinsulasi.

•

Kenakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu boot.

•

Jangan meletakkan peralatan atau komponen logam di atas baterai.

•

Putuskan sumber pengisian sebelum menghubung atau memutus hubungan
terminal baterai.

•

Pastikan apakah baterai diarde dengan cara yang salah. Jika pengardean
dilakukan dengan salah, lepas sumber pencatunya dari arde. Menyentuh
bagian mana pun dari baterai yang diarde dapat mengakibatkan 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 rangkaian pencatu terarde).

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

WASPADA
RISIKO 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 6 bulan karena harus diisi
ulang. Jika energi pada sistem UPS belum juga habis untuk waktu yang
lama, kami sarankan agar UPS tetap diisi selama 24 jam minimal sebulan
sekali. Tindakan ini akan mengisikan daya pada baterai dan mencegah
kemungkinan rusak permanen.

Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
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Spesifikasi
Semua nilai di bawah didasarkan pada konfigurasi maksimum 96 kW dan 160 kW
Jika kabel-kabel dan pelindung arus dikonfigurasi untuk sistem 96 kW, hanya
enam modul daya yang harus dipasang pada sistem. Untuk meningkatkan menjadi
sistem 160 kW, diperlukan pengukuran ulang untuk kabel dan pelindung arus.
CATATAN: Semua pengawatan daya kelistrikan dan pengontrolan daya harus
dilakukan oleh instalatur listrik yang ahli dan sesuai dengan aturan taraf ukur
maksimum daya untuk lokal dan nasional.

Spesifikasi Masukan AC
96 kW
380 V

160 kW
400 V

415 V

380 V

400 V

415 V

Jenis
sambungan

3PH + N + PE

Frekuensi
masuk (Hz)

40–70

Total Distorsi
Harmonis
(THDI)

< 5% pada beban penuh

Nom arus
masuk (A)1

154

146

141

256

243

234

Maks arus
masuk (A)2

169

160

155

281

267

258

Batasan arus
masuk (A)3

197

197

197

295

295

295

Koreksi faktor
daya masuk

> 0,98 pada beban > 50%

Spesifikasi Masukan Bypass AC
96 kW
380 V
Jenis
sambungan

3PH + N + PE

Frekuensi
masuk (Hz)

40–70

Nom arus
masuk (A)

147

160 kW
400 V

415 V

380 V

400 V

415 V

139

134

243

231

223

1. Arus masuk didasarkan pada nominal tegangan dan taraf beban, baterai terisi penuh
2. Arus masuk didasarkan pada nominal tegangan, taraf beban, dan arus daya baterai penuh.
3. Fungsionalitas batasan arus elektronik terintegrasi.

Spesifikasi
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Spesifikasi Keluaran AC
96 kW

160 kW

380 V

400 V

415 V

380 V

400 V

415 V

243

231

223

Jenis
sambungan

3PH + N + PE

Kapasitas
keluaran

150% selama 30 detik (operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
150% selama 30 detik (operasi baterai)
125% selama 10 menit (operasi baterai)
100% beban (operasi bypass)
1000% selama 100 md (operasi bypass)

Nom arus
keluar (A)

147

Frekuensi
keluar
(sinkronkan
ke bypass)

47–53 Hz untuk nominal 50 Hz4

Laju lenting
(Hz/Det)

Dapat diprogram ke 0,25, 0,5, 1, 2, 4, dan 6

Total Distorsi
Harmonis
(THDU)

< 2% linier
< 5% non-linier

Faktor daya
keluar

0,5 mendahului hingga 0,5 tertinggal tanpa penurunan arus

Respons
beban
dinamis

+/- 5%

Regulasi
tegangan
keluar

+/- 1%

Faktor crest

2,7

139

134

Perlindungan Hulu dan Hilir yang Disarankan
Sistem dengan Satu dan Dua Catu Daya Utama
96 kW 400 V

160 kW 400 V

Sikring

Pemutus (A)

Sikring

Pemutus (A)

Q1 masukan

Sikring tipe gL 200
A

225

Sikring tipe gL 315
A

400

Q5 masukan
bypass statis

Sikring tipe gL 160
A

160

Sikring tipe gL 250
A

250

Q2 keluaran UPS

Sikring tipe gL 160
A

160

Sikring tipe gL 250
A

250

Q3 bypass
pemeliharaan

-

160

-

250

4. Berikut opsi yang dapat dipilih: 40–60 Hz, 47–53 Hz, 49,9–50,1 Hz.

96 dan 160 kW 400 V

Spesifikasi

Spesifikasi Baterai Modular
CATATAN: Semua baterai harus dihubungkan ke pemutus sirkuit arus DC.
Jenis

Timbal asam bersegel

Nominal tegangan (VDC)

+/- 192 (96 sel pada 2 V)

Tegangan ambang (VDC)

+/- 218 (96 sel pada 2,27 V)

Tegangan akhir masa pengosongan pada beban
penuh (VDC)

+/- 154 (96 sel pada 1,6 V)

Arus maksimum baterai di akhir masa pengosongan
(A)

96 kW: 332
160 kW: 550

Maks daya pengisian5

96 kW: 9,6/19,2 kW tampilan dapat dipilih
160 kW: 16/32 kW tampilan dapat dipilih

Spesifikasi Baterai Klasik
PERHATIAN
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Jangan kombinasikan jenis baterai yang berbeda dalam satu instalasi.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat.
Baterai-baterai telah terpasang
sejak awal

XP12V1800

XP12V2500

Jenis Baterai

Timbal-asam tersegel

Nominal tegangan (V)

12

12

Daya6

1370

1870

Nominal kapasitas7

56,4

69,5

Ketahanan internal (mOhm)

8,6

6,2

Arus sirkuit pendek (A)

1521

2030

Tingkat Daya DC untuk Besaran Baterai dengan Faktor Daya Keluar = 1
Daya DC dalam kW
Beban

25%

50%

75%

100%

32 kVA

8,5

16,9

25,4

33,9

64 kVA

16,9

33,9

50,8

67,7

96 kVA

25,4

50,8

76,2

101,6

128 kVA

33,9

67,7

101,6

135,4

160 kVA

42,3

84,7

127,0

169,3

5. Batas arus masuk dapat menurunkan kemampuan pengisian dalam kondisi tegangan dan beban tertentu.
6. 15 min 1,60Vpc 25°C W/blok
7. C10 1,80Vpc 25°C Ah

Spesifikasi

96 dan 160 kW 400 V

Tingkat Daya DC untuk Besaran Baterai dengan Faktor Daya Keluar = 0,8
Daya DC dalam kVA
Beban

25%

50%

75%

100%

32 kVA

6,8

13,5

20,3

27,1

64 kVA

13,5

27,1

40,6

54,2

96 kVA

20,3

40,6

61,0

81,3

128 kVA

27,1

54,2

81,3

108,4

160 kVA

33,9

67,7

101,6

135,4

Arus Maksimum Baterai di Akhir Masa Pengosongan (A)
Beban

25%

50%

75%

100%

32 kW

27,6

55,1

82,7

110,2

64 kW

55,1

110,2

165,3

220,5

96 kW

82,7

165,3

248,0

330,7

128 kW

110,2

220,5

330,7

440,9

160 kW

137,8

275,6

413,4

551,1

Pemencaran Panas
CATATAN: Panas beban penuh hilang pada nominal catu daya utama dan baterai
terisi penuh.
Taraf ukur UPS

32 kW

64 kW

96 kW

128 kW

160 kW

Pemencaran
panas kWh
(BTU/jam)

1,68
(5748)

3,37
(11496)

5,05
(17244)

6,73
(22992)

8,42
(28741)
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Prosedur untuk Sistem dengan PDU
Berbaterai Modular

Prosedur untuk Sistem dengan PDU
Berbaterai Modular

1. Perakitan Mekanis (tidak ditampilkan pada gambar), lihat Perakitan Mekanis,
halaman 13
2. Menghubungkan kabel komunikasi, lihat Merutekan dan Menghubungkan
Kabel Trip Pemutus Baterai dan Kabel Komunikasi pada Instalasi dengan PDU
Berbaterai Modular, halaman 16
3. Menghubungkan kabel komunikasi jaringan, lihat Menghubungkan Kabel
Komunikasi Jaringan, halaman 20
4. Menghubungkan EPO, lihat Menghubungkan Saklar Pematian Darurat (EPO),
halaman 21
5. Menghubungkan kabel baterai, lihat Menginstalasi Solusi Baterai Modular,
halaman 67
6. Menghubungkan kabel daya di antara UPS dan PDU berbaterai modular, lihat
Menghubungkan Kabel Di Antara UPS dan PDU Berbaterai Modular, halaman
24
7. Menghubungkan dan meratakan antarlemari, lihat Menghubungkan dan
Meratakan Antarlemari, halaman 26
8. Menghubungkan kabel masukan dan kabel keluaran ke PDU berbaterai
modular, lihat Menghubungkan Kabel Masukan dan Kabel Keluaran pada
Instalasi dengan PDU Berbaterai Modular, halaman 29
CATATAN: Sambungan netral masukan selalu ON. Sambungan netral
masukan tidak pernah dialihkan ke posisi OFF saat Q1 pemutus sirkuit
dialihkan ke ON atau OFF. Sambungan netral yang diarde terus-menerus harus
dihubungkan ke masukan UPS. Sambungan ini memastikan sambungan Netral
UPS tetap terarde saat dalam mode operasi baterai. Operasi UPS dalam mode
baterai tanpa sambungan netral yang diarde terus-menerus dapat
menghasilkan tegangan potensial berlebihan di antara arde dan tegangan
antarfasa. Tegangan potensial yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan
pada alat yang terhubung secara eksternal. Sambungan netral ke beban akan
dialihkan saat mengoperasikan Q2 dan Q3.
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96 dan 160 kW 400 V

Perakitan Mekanis
Menyusun Ulang Panel Samping
CATATAN: Hanya sistem yang dipasang di lantai yang dinaikkan yang dapat
menggunakan entri kabel bawah.
1. Lepas panel samping di kedua sisi UPS lalu pasang salahsatu panel samping
tersebut di lemari baterai modular terakhir dalam deretan, sedangkan panel
samping yang lain di bagian terbuka PDU berbaterai modular.

2. Untuk melepas panel samping, buka pengunci panel samping dengan kuncinya
(disediakan). Tekan kunci ke bawah lalu tarik ke luar dan ke atas.

990–3017G-016
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96 dan 160 kW 400 V

3. Untuk memasang panel samping, miringkan bagian dasar panel lalu dorong ke
dalam. Mengunci panel samping dengan kuncinya

Mempersiapkan UPS untuk Kabel
1. Buka pintu belakang UPS.
2. Lepaskan keempat penutup, dimulai dari bagian atas, dengan melonggarkan
kedua sekrup di masing-masing penutup.
3. Angkat penutup ke atas dan ke luar.
Tampak belakang UPS

2

2
3

2

2
3

2

2
3

2

2
3

CATATAN: Langkah-langkah berikut hanya berlaku untuk sistem dengan PDU
berbaterai modular yang terletak di sebelah kiri UPS.
4. Lepaskan ketiga lekukan kabel dari sebelah kiri dan simpan untuk nanti.
5. Lepaskan busbar netral dari sebelah kanan UPS dengan melonggarkan
keempat baut lalu hubungkan busbar di sebelah kiri UPS.

14
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96 dan 160 kW 400 V

6. Hubungkan lekukan kabel (sebelumnya telah dilepas) di sebelah kanan.
Tampak belakang UPS

990–3017G-016
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96 dan 160 kW 400 V

Merutekan dan Menghubungkan Kabel Trip Pemutus
Baterai dan Kabel Komunikasi pada Instalasi dengan PDU
Berbaterai Modular
Pindahkan lemari-lemari cukup berdekatan agar dapat terjangkau kabel
komunikasi. Antara satu lemari dengan lemari lain tidak boleh diposisikan terlalu
dekat. Diperlukan ruang lebih untuk kerja pengawatan.
Tinjauan umum kabel komunikasi

1. Rutekan kabel trip pemutus baterai dari rongga J1 di lemari baterai modular
pertama ke rongga J3 di lemari baterai modular sebelahnya. Ulangi prosedur ini
untuk semua lemari baterai modular.

2. Rutekan kabel trip pemutus baterai dari PDU berbaterai modular ke rongga J28
pada antarmuka EPO/pendukung (0P4123) UPS.
3. Rutekan kabel trip pemutus baterai dari rongga J1 pada lemari baterai modular
terakhir ke rongga J27 pada papan antarmuka EPO/pendukung (0P4123) UPS.

16
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96 dan 160 kW 400 V

4. Rutekan kabel komunikasi dari rongga 1 Komunikasi XR di tiap lemari baterai
modular ke rongga 2 pada lemari baterai modular sebelahnya. Lepaskan
terminator bila perlu.

5. Rutekan kabel komunikasi dari rongga 1 Komunikasi XR pada lemari baterai
modular terakhir dalam deretan ke rongga 2 Komunikasi XR pada UPS.
6. Rutekan kabel komunikasi dari rongga 2 Komunikasi XR pada PDU berbaterai
modular ke rongga 1 Komunikasi XR pada UPS.

990–3017G-016
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Prosedur untuk Sistem dengan PDU
Berbaterai Modular

7. Rutekan ketiga kabel komunikasi PDU dari PDU berbaterai modular ke rongga
J7, J8, dan J1 pada papan antarmuka bypass pemeliharaan (0P3199) UPS.

Menghubungkan Papan Antarmuka Bypass Pemeliharaan ke PDU

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Pastikan pengawatan dilakukan dengan benar dan dijauhkan dari saluran dan
pemutus tegangan tinggi.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

18
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96 dan 160 kW 400 V

CATATAN: Penjelasan: Untuk panel penghubung tanpa sistem pengawasan (dari
pihak ketiga), lepas jumper di antara pin 13 dan 14 J2. Untuk panel penghubung
pasang dinding dengan sistem pengawasan terhubung ke papan antarmuka
bypass pemeliharaan, biarkan jumper terpasang di antara pin 13 dan 14 J2.

990–3017G-016
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96 dan 160 kW 400 V

Menghubungkan Kabel Komunikasi Jaringan
1. Kabel komunikasi jaringan (tercakup) telah terhubung sejak awal ke UPS dan
terletak di bagian atas lemari. Hubungkan kabel ke jaringan area lokal Anda.
Tampak atas UPS

20
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Menghubungkan Saklar Pematian Darurat (EPO)
Tampak belakang UPS

UPS harus dihubungkan ke kontak kering atau ke sumber eksternal 24 VDC.
Pematian darurat dapat dicapai melalui tutupan kontak atau pengaplikasian
sumber eksternal 24 VDC dari SELV (Safety Extra Low Voltage: Tegangan Ekstra
Rendah Aman). Perlu diperhatikan bahwa tegangan berbahaya dari catu daya
utama harus diisolasi dari tutupan kontak atau 24 VDC. Tutupan kontak sirkuit
EPO atau 24 VDC dianggap sebagai sebuah sirkuit SELV seperti ditetapkan dalam
“Keamanan Perangkat Teknologi Informasi” EN60950-1. Sirkuit-sirkuit SELV
diisolasi dari catu daya utama melalui transformator pengisolasi keamanan, dan
dirancang sedemikian rupa sehingga, di bawah kondisi normal, tegangan dibatasi
hingga 42,4 V puncak atau 60 VDC.
CATATAN: Pengawatan saklar pematian darurat harus sesuai dengan aturan
pengawatan kelistrikan lokal dan nasional.

990–3017G-016
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Prosedur untuk Sistem dengan PDU
Berbaterai Modular

Diagram Pengawatan Saklar Pematian Darurat untuk Lemari
Baterai Modular

22
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96 dan 160 kW 400 V

Melakukan Pengikatan Potensi yang Sama Di Antara UPS,
PDU, dan Lemari Baterai Modular
CATATAN: Sebagian dari kawat pengikatan potensi yang sama mungkin perlu
dipindahkan agar pas dengan konfigurasi sistem Anda.
1. Hubungkan kedua konduktor pengikatan potensi yang sama di antara semua
lemari pada sistem. Konduktor pengikatan telah dihubungkan sejak awal ke
PDU berbaterai modular, UPS, dan semua lemari baterai modular. Tambahkan
konduktor pengikatan (B) dan ring bintang ke stud PEM (A) di lemari
sebelahnya, kemudian kencangkan mur M8 (C) ke stud PEM (A) untuk
menyelesaikan pengikatan. (Catatan: Ring bintang bisa terkunci di mur.)
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Prosedur untuk Sistem dengan PDU
Berbaterai Modular

Kabel Daya
Menghubungkan Kabel Di Antara UPS dan PDU Berbaterai Modular

Schneider Electric merekomendasikan penggunaan skun kabel 45º. Jika Anda
menggunakan skun kabel lurus, pasang braket keamanan busbar di antara
masing-masing busbar dan skun kabel untuk memastikan jarak pemisahan yang
aman. Braket disertakan bersama UPS.
Schneider Electric merekomendasikan penggunaan kabel tembaga multifleksibel
untuk merutekan kabel-kabel seperti yang ditunjukkan.
CATATAN: Pastikan tersedia lokasi netral dan perputaran fasa searah jarum jam.
Diameter baut terminal daya 10 mm dan nilai torsi yang diperlukan 26 Nm.
CATATAN: Jangan melepas keduabelas buah baut heksa nilon M10 dari busbar.
Hubungkan kabel-kabel pada lubang-lubang yang terbuka.
CATATAN: Pada UPS, rutekan kabel di bagian luar rel pemandu bila
memungkinkan (lihat ilustrasi).
CATATAN: Baut M10, ring, dan pengikat kabel disertakan bersama kit aksesori
UPS.

24
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Tampak belakang UPS

1. Sebelum merutekan kabel, longgarkan ketiga baut di setiap lekukan kabel di
sebelah PDU.
2. Rutekan kabel-kabel ke UPS melalui lubang-lubang pada lekukan kabel di
bagian samping lemari, mulai dari bawah dengan L3 bypass, kemudian
teruskan hingga ke atas dengan cara yang sama. Letakkan kabel-kabel dengan
rapi untuk mengurangi penumpukan kabel. Jangan kencangkan kabel.
3. Hubungkan kabel-kabel ke busbar sesuai label.

990–3017G-016
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96 dan 160 kW 400 V

4. Kencangkan ketiga baut di tiap lekukan kabel.
Tampak samping UPS

Menghubungkan dan Meratakan Antarlemari

PERINGATAN
TIPS KEAMANAN
Instalasi sistem harus dilakukan di atas lantai yang rata. Kaki penyeimbang akan
menstabilkan lemari tapi tidak dapat mengatasi lantai yang sangat miring.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.

PERINGATAN
TIPS KEAMANAN
Jangan memindahkan lemari jika kaki kaki penyeimbang telah disetel.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.
CATATAN: Kabel komunikasi dan kabel daya harus dihubungkan sebelum lemarilemari dipasang berdampingan. Ikuti prosedur instalasi yang dijelaskan.
1. Ratakan lemari-lemari.

26

990–3017G-016

Prosedur untuk Sistem dengan PDU
Berbaterai Modular

96 dan 160 kW 400 V

2. Hubungkan braket penghubung luar (disediakan) untuk mengencangkan dan
mengikat lemari-lemari.

3. Gunakan obeng untuk menyetel kaki penyeimbang.
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Berbaterai Modular

4. Gunakan kunci inggris 13/14 mm untuk menyetel keempat kaki penyeimbang.

28
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Menghubungkan Kabel Masukan dan Kabel Keluaran pada Instalasi dengan
PDU Berbaterai Modular
Mendapatkan Akses ke Area Penyambungan Kabel PDU
Berbaterai Modular
1. Buka pintu mati enklosur pada PDU berbaterai modular.
Tampak depan PDU berbaterai modular

2. Lepas ketiga panel kosong.

990–3017G-016
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3. Lepas kedua baut di bagian bawah saluran kabel, lepas pula saluran kabelnya.
Tampak depan PDU berbaterai modular

Mempersiapkan PDU Berbaterai Modular untuk Kabel-kabel
pada Entri Kabel Atas
1. Lepaskan pelat penutup khusus. Lanjutkan dengan langkah 2 jika
menggunakan konduit.
Tampak depan PDU berbaterai modular
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2. Bor lubang-lubang pada pelat untuk konduit. Pasang kembali pelat dengan
konduit yang telah dipasang.
Tampak depan PDU berbaterai modular

Mempersiapkan PDU dengan Baterai Modular untuk Kabel-kabel
pada Sistem Entri Bawah Depan tanpa Konduit
1. Longgarkan baut dan lepaskan pelat dengan mengangkatnya ke atas dan ke
kanan.
Tampak depan PDU berbaterai modular

Mempersiapkan PDU Berbaterai Modular untuk Kabel-kabel
pada Sistem Entri Bawah Depan dengan Konduit
1. Lepas baut. Lepas pelat dengan mengangkatnya ke atas dan ke kanan.
2. Bor lubang-lubang pada pelat untuk konduit.
3. Pasang kembali pelat dengan konduit yang telah dipasang.
Tampak depan PDU berbaterai modular

990–3017G-016
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Menghubungkan Kabel Masukan di PDU Berbaterai Modular

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan lokasi netral baut terminal daya dan perputaran fasa searah jarum jam.
Skun kabel mendukung hingga 300 mm² kabel tembaga (atau dua kabel
tembaga 130 mm²). Pada sistem dengan dua catu daya utama, ukuran
maksimum kabel dibatasi saluran kabel yang mendukung hingga 120 mm² kabel
masukan dan kabel tembaga bypass. Nilai torsi yang diperlukan adalah 62 Nm.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
CATATAN: Kawat netral dari masukan AC dan bypass AC dirakit langsung pada
papan dalam UPS. Jangan memasang jumper di antara kedua sambungan netral
pada instalasi satu catu daya utama.

Instalasi Satu Catu Daya Utama
Tampak depan PDU berbaterai modular

CATATAN: Rutekan kabel masukan sejauh mungkin ke kanan agar tersedia ruang
untuk kabel-kabel PDM yang akan dihubungkan nanti.
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1. Rutekan kabel dari atas atau bawah dan hubungkan sebagai berikut:
– Pada sistem dengan entri kabel atas, hubungkan kabel masukan ke
terminal masukan.
– Pada sistem dengan entri kabel bawah, hubungkan kabel masukan ke
terminal bypass.
2. Pada sistem entri atas, kencangkan kabel-kabel ke baki kabel menggunakan
pengikat kabel yang memiliki daya tarikan minimal 80 kg (disediakan).

Instalasi Dua Catu Daya Utama
Tampak Depan PDU Berbaterai Modular

1. Lepas ketiga busbar satu catu daya utama.
2. Rutekan kabel-kabel melalui bagian atas atau bawah dan hubungkan kabel
masukan ke terminal masukan dan terminal keluaran.
3. Pada sistem entri kabel atas, kencangkan kabel-kabel ke baki kabel
menggunakan pengikat kabel dengan daya tarikan berulang minimal 80 kg
(disediakan).
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Sistem Entri Kabel Atas – Tampak depan PDU berbaterai modular
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Sistem Entri Kabel Bawah – Tampak Depan PDU berbaterai modular

Menghubungkan Pemutus Subumpan PDU

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan lokasi netral baut terminal daya dan perputaran fasa searah jarum jam.
Terminal pemutus mendukung hingga 70 mm² kabel. Nilai torsi yang diperlukan
adalah 26 Nm.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
Setiap pemutus subumpan diukur untuk maksimum 160 A.
1. Pasang kembali ketiga panel kosong.
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2. Hubungkan kabel-kabel ke pemutus subumpan (kabel tidak disediakan).
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3. Pasang kembali saluran kabel.

Menginstalasi Modul Distribusi Daya pada PDU Berbaterai
Modular

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK
Matikan semua suplai daya perangkat ini sebelum bekerja dengan perangkat
maupun sebelum memasang atau melepas modul distribusi daya.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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PERHATIAN
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
•

Instalasi modul-modul distribusi daya Schneider Electric hanya dengan
tegangan keluar yang cocok.

•

Instalasi modul-modul distribusi daya dimulai dari bawah panel agar tidak
terjadi kebuntuan kabel.

•

Simpan pelat-pelat pengisi untuk digunakan kembali nanti. Jika sebuah
modul dilepas, maka satu pelat pengisi harus dipasang untuk menutupi
busbar yang terbuka.

•

Kunci slot (terpasang jadi satu secara berpasangan) harus selalu dipasang di
semua posisi modul distribusi daya pada panel, baik yang diisi dengan modul
distribusi daya maupun pelat pengisi.

•

Pastikan semua pemutus yang akan dipasang pada modul distribusi daya
dalam posisi OFF (terbuka).

Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat.

1. Lepas pelat kiri atas PDU.
Tampak depan PDU berbaterai modular

2. Masukkan kunci slot ke dalam pengunci slot.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

3. Tekan setiap sisi kunci ke arah dalam agar kunci slot tercengkeram erat.
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4. Sambil ditekan, tarik keluar kunci slot hingga terlepas dari slotnya.

5. Untuk melepas pelat pengisi: Tekan jepit pelat pengisi ke bawah untuk melepas
sistem pengunci, lalu tarik pelat pengisi secara sekaligus ke arah Anda
sepanjang slot sampai terlepas dari slotnya.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

6. Tekan tombol merah ke bawah untuk membuka kunci di bagian depan modul
distribusi daya.
7. Rutekan kabel pada modul distribusi daya melalui bagian atas lemari.
CATATAN: Sisakan uluran minimal 178 mm pada kabel di belakang modul.
Uluran ini berguna jika modul hendak dilepas atau diganti. Disarankan (254 s.d
508 mm (10 s.d 20 in), tapi batasan ruang di PDU dan ukuran diameter kabel
menyebabkan panjang uluran berbeda-beda.)
CATATAN: Saat memasang modul distribusi daya di dekat bagian atas panel,
umpankan dulu kabel, tarik uluran ke atas, lalu kencangkan modul ke busbar
agar tidak terjadi kebuntuan kabel di antara panel dan slot.
8. Dorong modul distribusi daya ke dalam panel melalui slot. Pastikan
mendorongnya sekaligus masuk agar dapat terhubung dengan busbar.
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9. Kencangkan kunci untuk mengunci modul distribusi daya ke busbar.
Tampak depan PDU berbaterai modular

10.Alihkan pemutus yang diperlukan pada modul distribusi daya yang baru ke
posisi ON (tertutup).
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11. Hanya untuk posisi distribusi daya yang kosong:
a. Masukkan tab bawah pelat pengisi ke dalam slot lalu dorong pelat pengisi
tersebut ke arah busbar.
b. Kencangkan pelat pengisi ke dalam posisinya dan cek apakah penguncinya
terpasang dengan aman.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

12.Pasang kunci slot dengan menekannya ke dalam slot.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

13.Hubungkan kabel modul distribusi daya ke perangkat yang sesuai.
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Prosedur untuk Sistem tanpa PDU
Berbaterai Modular dengan Lemari Baterai
Modular atau Klasik

1. Perakitan mekanis8 (tidak ditampilkan pada gambar)
2. Menghubungkan kabel komunikasi9, lihatMenghubungkan Kabel Komunikasi,
halaman 45
3. Menghubungkan kabel komunikasi jaringan
4. Menghubungkan EPO
5. Menghubungkan kabel baterai, lihat Menginstalasi Solusi Baterai Modular,
halaman 67 atau Menginstalasi Solusi Baterai Klasik, halaman 71
6. Menghubungkan dan meratakan antarlemari10
7. Hubungkan kabel masukan dan kabel keluaran UPS, lihat Kabel Masukan dan
Kabel Keluaran, halaman 56

Perakitan Mekanis
Menyusun Ulang Panel Samping (Hanya dengan Lemari Baterai Modular)
CATATAN: Untuk sistem dengan lemari baterai klasik, tidak perlu menyusun ulang
panel samping.

8. Perlu diperhatikan bahwa untuk lemari baterai klasik tidak perlu menyusun ulang panel samping
9. Ingat, lemari baterai klasik dan kabel sinyal baterai akan dihubungkan nanti
10. Hanya lemari baterai modular yang boleh dihubungkan dengan lemari lain. Lemari baterai klasik hanya perlu
diratakan

Prosedur untuk Sistem tanpa PDU
Berbaterai Modular dengan Lemari
Baterai Modular atau Klasik

96 dan 160 kW 400 V

CATATAN: Hanya sistem yang dipasang di lantai yang dinaikkan yang dapat
menggunakan entri kabel bawah.
1. Lepaskan satu panel samping dari UPS lalu pasang di lemari baterai modular
terakhir dalam deretan.

2. Untuk melepas panel samping, buka pengunci panel samping dengan kuncinya
(disediakan). Tekan kunci ke bawah lalu tarik ke luar dan ke atas.

3. Untuk memasang panel samping, miringkan bagian dasar panel lalu dorong ke
dalam. Mengunci panel samping dengan kuncinya
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Menyusun Ulang Panel Samping dengan UPS yang Telah Dilepas (Hanya
dengan Lemari Baterai Modular)
CATATAN: Untuk sistem dengan lemari baterai klasik, tidak perlu menyusun ulang
panel samping.
CATATAN: Hanya sistem yang dipasang di lantai yang dinaikkan yang dapat
menggunakan entri kabel bawah.
1. Biarkan panel samping terpasang di UPS. Panel samping tambahan diperlukan
untuk bagian terbuka lemari baterai modular.

2. Untuk melepas panel samping, buka pengunci panel samping dengan kuncinya
(disediakan). Tekan kunci ke bawah lalu tarik ke luar dan ke atas.

3. Untuk memasang panel samping, miringkan bagian dasar panel lalu dorong ke
dalam. Mengunci panel samping dengan kuncinya
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Mempersiapkan UPS untuk Kabel
1. Buka pintu belakang UPS.
2. Lepaskan keempat penutup, dimulai dari bagian atas, dengan melonggarkan
kedua sekrup di masing-masing penutup.
3. Angkat penutup ke atas dan ke luar.
Tampak belakang UPS

2

2
3

2

2
3

2

2
3

2

2
3

Menghubungkan Kabel Komunikasi
Merutekan dan Menghubungkan Kabel Trip Pemutus Baterai dan Kabel
Komunikasi pada Instalasi dengan Lemari Baterai Modular
CATATAN: Kabel komunikasi untuk lemari baterai klasik akan dihubungkan nanti
dalam Menghubungkan Kabel Sinyal dengan Satu Lemari Baterai Klasik yang
Terpasang Saja, halaman 77 dan Menghubungkan Kabel Sinyal dengan Beberapa
Lemari Baterai Klasik Terpasang, halaman 80.
Pindahkan lemari-lemari cukup berdekatan agar dapat terjangkau kabel
komunikasi. Antara satu lemari dengan lemari lain tidak boleh diposisikan terlalu
dekat. Diperlukan ruang lebih untuk kerja pengawatan.
Tinjauan umum kabel komunikasi
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1. Rutekan kabel trip pemutus baterai dari rongga J1 pada lemari baterai modular
pertama ke rongga J3 pada lemari baterai modular sebelahnya. Ulangi
prosedur ini untuk semua lemari baterai modular.
Tampak belakang lemari baterai modular

2. Rutekan kabel trip pemutus baterai dari rongga J1 pada lemari baterai modular
terakhir ke rongga J27 pada papan antarmuka EPO/pendukung (0P4123) UPS.

3. Rutekan kabel komunikasi dari rongga 1 Komunikasi XR di tiap lemari baterai
modular ke rongga 2 pada lemari baterai modular sebelahnya. Lepaskan
terminator bila perlu.
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4. Rutekan kabel komunikasi dari rongga 1 Komunikasi XR pada lemari baterai
modular terakhir ke rongga 2 Komunikasi XR UPS.

5. Rutekan kabel komunikasi dari panel bypass pemeliharaan ke papan
antarmuka bypass pemeliharaan (0P3199) pada UPS. Lihat diagram
pengawatan di halaman selanjutnya untuk informasi penyambungan.

Papan Antarmuka Bypass Pemeliharaan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Pastikan pengawatan dilakukan dengan benar dan dijauhkan dari saluran dan
pemutus tegangan tinggi.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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1. Lepas jumper di antara pin 13 and 14 J2.
CATATAN: Untuk panel penghubung tanpa sistem pengawasan (dari pihak
ketiga), lepas jumper di antara pin 13 dan 14 J2. Untuk panel penghubung
pasang dinding dengan sistem pengawasan terhubung ke papan antarmuka
bypass pemeliharaan, biarkan jumper terpasang di antara pin 13 dan 14 J2.
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Menghubungkan Kabel Komunikasi Jaringan
1. Kabel komunikasi jaringan (tercakup) telah terhubung sejak awal ke UPS dan
terletak di bagian atas lemari. Hubungkan kabel ke jaringan area lokal Anda.
Tampak atas UPS
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Menghubungkan Saklar Pematian Darurat (EPO)
Tampak belakang UPS

UPS harus dihubungkan ke kontak kering atau ke sumber eksternal 24 VDC.
Pematian darurat dapat dicapai melalui tutupan kontak atau pengaplikasian
sumber eksternal 24 VDC dari SELV (Safety Extra Low Voltage: Tegangan Ekstra
Rendah Aman). Perlu diperhatikan bahwa tegangan berbahaya dari catu daya
utama harus diisolasi dari tutupan kontak atau 24 VDC. Tutupan kontak sirkuit
EPO atau 24 VDC dianggap sebagai sebuah sirkuit SELV seperti ditetapkan dalam
“Keamanan Perangkat Teknologi Informasi” EN60950-1. Sirkuit-sirkuit SELV
diisolasi dari catu daya utama melalui transformator pengisolasi keamanan, dan
dirancang sedemikian rupa sehingga, di bawah kondisi normal, tegangan dibatasi
hingga 42,4 V puncak atau 60 VDC.
CATATAN: Pengawatan saklar pematian darurat harus sesuai dengan aturan
pengawatan kelistrikan lokal dan nasional.
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Diagram Pengawatan Saklar Pematian Darurat untuk Lemari
Baterai Modular
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Diagram Pengawatan Saklar Pematian Darurat untuk Lemari
Baterai Klasik
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Melakukan Pengikatan Potensi yang Sama Di Antara UPS,
PDU, dan Lemari Baterai Modular
CATATAN: Sebagian dari kawat pengikatan potensi yang sama mungkin perlu
dipindahkan agar pas dengan konfigurasi sistem Anda.
1. Hubungkan kedua konduktor pengikatan potensi yang sama di antara semua
lemari pada sistem. Konduktor pengikatan telah dihubungkan sejak awal ke
PDU berbaterai modular, UPS, dan semua lemari baterai modular. Tambahkan
konduktor pengikatan (B) dan ring bintang ke stud PEM (A) di lemari
sebelahnya, kemudian kencangkan mur M8 (C) ke stud PEM (A) untuk
menyelesaikan pengikatan. (Catatan: Ring bintang bisa terkunci di mur.)
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Kabel Daya
Menghubungkan dan Meratakan Antarlemari

PERINGATAN
TIPS KEAMANAN
Instalasi sistem harus dilakukan di atas lantai yang rata. Kaki penyeimbang akan
menstabilkan lemari tapi tidak dapat mengatasi lantai yang sangat miring.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.

PERINGATAN
TIPS KEAMANAN
Jangan memindahkan lemari jika kaki kaki penyeimbang telah disetel.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.
CATATAN: Kabel komunikasi dan kabel daya harus dihubungkan sebelum lemarilemari dipasang berdampingan. Ikuti prosedur instalasi yang dijelaskan.
1. Ratakan lemari-lemari.
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2. Hubungkan braket penghubung luar (disediakan) untuk mengencangkan dan
mengikat lemari-lemari.

3. Gunakan obeng untuk menyetel kaki penyeimbang.

990–3017G-016

55

Prosedur untuk Sistem tanpa PDU
Berbaterai Modular dengan Lemari
Baterai Modular atau Klasik

96 dan 160 kW 400 V

4. Gunakan kunci inggris 13/14 mm untuk menyetel keempat kaki penyeimbang.

Kabel Masukan dan Kabel Keluaran
Menghubungkan Kabel di UPS

Schneider Electric merekomendasikan penggunaan skun kabel 45º. Jika Anda
menggunakan skun kabel lurus, pasang braket keamanan busbar di antara
masing-masing busbar dan skun kabel untuk memastikan jarak pemisahan yang
aman. Braket disertakan bersama UPS.
CATATAN: Jangan melepas keduabelas buah baut heksa nilon M10 dari busbar.
Hubungkan kabel-kabel pada lubang-lubang yang terbuka.
CATATAN: Baut M10, ring, dan pengikat kabel disertakan bersama kit aksesori
UPS.
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Instalasi Satu Catu Daya Utama—Entri Kabel Atas atau Bawah

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan tersedia lokasi netral dan perputaran fasa searah jarum jam. Diameter
baut terminal daya adalah 10 mm. Nilai torsi yang diperlukan adalah 26 Nm.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
CATATAN: Sambungan netral dari masukan AC dan bypass AC dirakit langsung
pada papan sistem UPS. Karenanya, tak perlu memasang jumper di antara kedua
sambungan netral dalam instalasi satu catu daya utama.
1. Rutekan kabel melalui bagian atas atau bawah lemari lalu hubungkan kabel ke
busbar sesuai label.
2. Hubungkan kabel Arde Pelindung di UPS sesuai simbol pada rel pengardean.
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3. Pasang ketiga kabel (0W3617) yang tercakup bersama unit.
Tampak belakang UPS

Instalasi dua catu daya utama—Entri Kabel Atas atau Bawah
CATATAN: Pastikan tersedia lokasi netral dan perputaran fasa searah jarum jam.
Diameter baut terminal daya adalah 10 mm. Nilai torsi yang diperlukan adalah 26
Nm.
1. Rutekan kabel melalui bagian atas atau bawah lemari dan hubungkan kabelkabel ke busbar sesuai label.
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2. Hubungkan kabel Arde Pelindung di UPS sesuai simbol pada rel pengardean.
Tampak belakang UPS
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Memasang Lemari Bypass Pemeliharaan (Opsional)
CATATAN: Petunjuk ini berlaku untuk lemari bypass pemeliharaan separuh rak
pasang dinding (lebar 300 mm). Untuk jenis bypass pemeliharaan lainnya, silakan
lihat petunjuk yang diberikan bersama bypass pemeliharaan.

Melepas Panel Penutup Pemutus dari Lemari Bypass
Pemeliharaan
1. Lepas panel depan dengan mendorong kedua kunci di bagian atas panel.
2. Lepas panel penutup pemutus dengan melepas keempat sekrup pemasangan.
Tampak depan lemari bypass pemeliharaan
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3. Lakukan pengikatan potensi yang sama juga hubungkan dan ratakan
antarlemari bypass pemeliharaan – lihat Melakukan Pengikatan Potensi yang
Sama Di Antara UPS, PDU, dan Lemari Baterai Modular, halaman 53 dan
Menghubungkan dan Meratakan Antarlemari, halaman 54 tentang cara
melakukannya.
Spesifikasi Pengawatan Bidang Bypass Pemeliharaan
Pengawatan masuk
Suhu sekitar

Maks arus masuk

Ukuran kawat

30 ºC

332 A

2 x 120 mm2 (AWG 4/0)

Suhu sekitar

Maks arus masuk

Ukuran kawat

30 ºC

278 A

2 x 120 mm2 (AWG 4/0)

Pengawatan keluar

CATATAN: Jika suhu ruang sekitar lebih tinggi dari 30 ºC, maka sesuai
ketentuan pengawatan nasional kawat yang dipilih harus berukuran lebih
besar.

Mempersiapkan Lemari Bypass Pemeliharaan untuk Kabelkabel di Sistem Entri Bawah

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan tepian tajam bekas pengeboran ditutupi dengan baik agar tidak
merusak insulasi kabel.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Lepas pelat penutup dari lemari. Pengeboran maupun pemotongan pelat tidak
boleh dilakukan di atas atau di dalam lemari atau pada saat pemasangan
komponen di lemari.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
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1. Lepas pelat penutup bawah khusus untuk kabel daya.
Tampak depan lemari bypass pemeliharaan

2. Bor lubang-lubang pada pelat untuk konduit sesuai kebutuhan, lalu pasang
kembali pelat dengan konduit yang telah terpasang.
Tampak depan lemari bypass pemeliharaan

Mempersiapkan Lemari Bypass Pemeliharaan untuk Kabelkabel Di Sistem Entri Kabel Atas

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan tepian tajam bekas pengeboran ditutupi dengan baik agar tidak
merusak insulasi kabel.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
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WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Lepas pelat penutup dari lemari. Pengeboran maupun pemotongan pelat tidak
boleh dilakukan di atas atau di dalam lemari atau pada saat pemasangan
komponen di lemari.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.

1. Lepas pelat penutup atas khusus untuk kabel daya.
Tampak depan lemari bypass pemeliharaan

2. Bor lubang-lubang pada pelat untuk konduit sesuai kebutuhan, lalu pasang
kembali pelat dengan konduit yang telah terpasang.
Tampak depan lemari bypass pemeliharaan
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Menghubungkan Konduktor Daya Di Antara UPS dan Lemari
Bypass Pemeliharaan

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan tepian tajam bekas pengeboran ditutupi dengan baik agar tidak
merusak insulasi kabel.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
Penyambungan dapat dilakukan dari sebelah kiri atau kanan lemari bypass
pemeliharaan.
Tampak kanan lemari bypass pemeliharaan

1. Lepas ikatan/potong tali pengikat untuk mengurai kumparan kabel.
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2. Rutekan konduktor keluaran dan konduktor bypass/masukan melalui bagian
samping lemari bypass pemeliharaan dan melalui lekukan kabel di UPS.
3. Hubungkan L1, L2 & L3 dari Q1 bawah lemari bypass pemeliharaan dan N dari
Q3 atas lemari bypass pemeliharaan ke masukan bypass UPS.
4. Hubungkan L1, L2, L3 dan N dari Q2 atas lemari bypass pemeliharaan ke
keluaran UPS.
5. Rutekan kabel sinyal melalui bagian samping lemari bypass pemeliharaan dan
ke UPS.
6. Lepaskan kawat jumper di antara J1 & J2 pada papan antarmuka bypass
pemeliharaan (0P3199) di UPS. Lihat ilustrasi papan antarmuka bypass
pemeliharaan di sini:Menghubungkan Papan Antarmuka Bypass Pemeliharaan
ke PDU, halaman 18 untuk rujukan.
7. Hubungkan kabel sinyal ke J1 dan J8 pada papan antarmuka pemeliharaan
(0P3199) di UPS.
CATATAN: Untuk panel penghubung tanpa sistem pengawasan (dari pihak
ketiga), lepas jumper di antara pin 13 dan 14 J2. Untuk panel penghubung
pasang dinding dengan sistem pengawasan terhubung ke papan antarmuka
bypass pemeliharaan, biarkan jumper terpasang di antara pin 13 dan 14 J2.

Menghubungkan Konduktor Daya Masukan dan Keluaran ke
Lemari Bypass Pemeliharaan

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Pastikan perputaran fasa searah jarum jam. Nilai torsi yang diperlukan untuk
konektor masukan pemutus dua-skun adalah 31 Nm. Gunakan sekrup set
panjang untuk rentang kabel masuk 70 mm2 (AWG 2) minimum s.d 120 mm2
(AWG 4/0) maksimum. Gunakan sekrup set pendek (disertakan bersama lemari
baterai pemeliharaan) untuk rentang kabel masukan 150 mm2 (250 kcmil)
minimum s.d 300 mm2 (500 kcmil) maksimum. Pastikan penutup plastik
dipasang di atas terminal pemutus.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.

1. Rutekan konduktor masukan melalui bagian atas atau bawah lemari bypass
pemeliharaan ke masukan Q1. Lepas penutup plastik dari terminal pemutus
atas.
2. Hubungkan konduktor masukan ke terminal L1, L2, L3, N.
3. Hubungkan kabel Arde Pelindung (PE) ke terminal PE. Pasang penutup plastik
di terminal pemutus atas.
4. Rutekan konduktor keluaran melalui bagian atas atau bawah lemari bypass
pemeliharaan ke keluaran Q2. Lepas penutup plastik dari terminal pemutus
bawah.
5. Hubungkan konduktor keluaran ke terminal L1, L2, L3, N.
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6. Hubungkan kabel Arde ke terminal Arde. Pasang penutup plastik di terminal
pemutus bawah.
Tampak depan lemari bypass pemeliharaan
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Menginstalasi Solusi Baterai Modular
UPS Symmetra PX 160 kW dapat memonitor hingga tiga lemari baterai modular
pada sistem dengan PDU berbaterai modular, dan hingga empat lemari baterai
modular pada sistem tanpa PDU berbaterai modular.

WASPADA
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
Sistem ini mendukung hingga 150 mm² kabel. Diameter baut terminal daya 10
mm dan nilai torsi yang diperlukan 26 Nm.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.
CATATAN: Pada instalasi dengan baterai dari pihak ketiga, ikuti dokumentasi yang
diberikan bersama baterai.

Menghubungkan Kabel Baterai Di Antara Lemari Baterai Modular
CATATAN: Untuk lemari baterai modular remot, panjang kabel sinyal yang
menghubungkan lemari baterai modular ke UPS tidak boleh lebih dari 50 m.
Panjang kabel daya yang menghubungkan lemari baterai modular ke UPS tidak
boleh lebih dari 200 m. Saat memilih ukuran kabel daya yang panjangnya antara
50 dan 200 m, Anda harus memperhitungkan penurunan tegangan. Jika melebihi
batas panjang, kabel-kabel ini akan menimbulkan pengoperasian yang tak terduga
dan mengurangi masa eksekusi.
1. Pada sistem entri atas, longgarkan kedua baut atas dan lepaskan kedelepan
buah baut bawah dari pelat penutup atas di lemari baterai modular. Angkat
pelat untuk melepasnya.
2. Longgarkan kedua baut atas dan lepaskan kedelapan buah baut bawah dari
pelat penutup bawah. Angkat pelat untuk melepasnya.
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3. Urai kabel-kabel yang tercakup di tiap lemari baterai modular. Lepas skun kabel
dari kabel-kabel yang akan dihubungkan ke lemari baterai modular lain. Untuk
kabel-kabel yang akan dihubungkan ke UPS, potong skun kabel di ujung yang
akan dihubungkan di lemari baterai modular.
Tampak belakang lemari baterai modular

Tampak belakang lemari baterai modular

4. Hubungkan dulu kabel arde, kemudian hubungkan kabel BAT+, BAT-, dan CT
(titik tengah) di antara baterai modular. Hingga tiga lemari baterai modular yang
dapat dihubungkan secara serial. Jika terdapat lemari baterai modular
keempat, lemari tersebut harus dihubungkan terpisah ke UPS.

PERHATIAN
RISIKO PENURUNAN BEBAN
Jika terdapat lemari baterai modular keempat, lemari tersebut harus
dihubungkan terpisah ke UPS. Empat lemari baterai modular yang
dihubungkan secara serial pada tingkat beban 100% berisiko menimbulkan
penurunan beban.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat.
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5. Rutekan kabel arde dan kabel BAT+, BAT-, dan CT (titik tengah) dari lemari
baterai modular pertama ke UPS melalui samping, atas, atau bawah lemari
baterai modular.
Tampak belakang lemari baterai modular
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6. Hubungkan kabel arde perangkat pada lemari baterai modular yang letaknya
paling jauh dari UPS. Rutekan kabel melalui lemari baterai modular lain dengan
menghubungkannya dari satu lemari baterai modular ke lemari baterai modular
lain hingga ke UPS melalui samping, atas, atau bawah lemari baterai modular.

Taraf ukur sikring

300 A Kelas J

Taraf ukur pemutus

320 A dengan termal dan trip-unit
magnetik

7. Tempatkan alamat lemari di bagian depan tiap lemari baterai modular dan PDU
berbaterai modular (jika ada).

Alamat lemari

UPS yang berisi
baterai modular11

UPS yang tidak berisi
baterai modular

1

Lemari baterai modular
1

PDU dengan baterai
modular/Lemari baterai
modular 1

2

Lemari baterai modular
2

Lemari baterai modular
2

3

Lemari baterai modular
3

Lemari baterai modular
3

4

Lemari baterai modular
4

Lemari baterai modular
4

11. Baterai-baterai modular di dalam UPS disebut baterai mainframe pada tampilan, karena itu sebuah UPS
dengan baterai modular tidak memiliki alamat lemari terpisah.
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BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Pada instalasi dengan baterai pihak ketiga di lemari baterai klasik:
•

Arus minimum sirkuit pendek baterai harus 1500 A.

•

Pemutus sirkuit NSX630S DC MP1 harus dipasang.

•

Dokumentasi dari vendor baterai pihak ketiga harus diikuti.

Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Hingga 4 lemari baterai klasik yang dapat dipasang pada UPS
Symmetra PX 160 kW.

Mempersiapkan Instalasi Baterai Klasik
Melepas Pelindung Baterai pada Baterai

PERINGATAN
BAHAYA SENGATAN LISTRIK
Sebelum melakukan instalasi, sabuk pemindahan dan papan kardus harus
dilepas dari baterai.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan pada alat.

1. Lepas kabel dan batang tembaga dari lemari dan simpan untuk instalasi
baterai.
2. Lepas sabuk pemindahan dan papan kardus dari baterai.
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Memasang Lemari Baterai Klasik
CATATAN: Kabel-kabel hanya dapat dirutekan melalui bagian bawah lemari
baterai klasik.

Menghubungkan Kabel Baterai di Lemari Baterai Klasik

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK
Lemari baterai klasik dan UPS harus diarde dengan benar.
Mengabaikan 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.

•

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.

•

MATIKAN pemutus sirkuit baterai sebelum menghubungkan kabel ke
terminal.

Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
CATATAN: Untuk lemari baterai klasik remot, panjang kabel sinyal tidak boleh
melebihi 50 m untuk kabel yang menghubungkan lemari baterai klasik ke UPS.
Panjang kabel daya tidak boleh melebihi 200 m untuk kabel yang menghubungkan
lemari baterai klasik ke UPS. Saat memilih ukuran kabel daya yang panjangnya
antara 50 dan 200 m, Anda harus memperhitungkan penurunan tegangan. Jika
melebihi batas panjang, kabel-kabel ini akan menimbulkan pengoperasian yang
tak terduga dan mengurangi masa eksekusi.
Ukuran kabel daya UPS-ke-lemari
baterai klasik12

150 mm2

Ukuran kabel daya antarlemari baterai
klasik12

95 mm2

Baut terminal daya

10 mm (torsi pengencang yang
diperlukan: 26 Nm)

1. Hubungkan kabel Arde Pelindung (Protective Earth/PE) di antara lemari baterai
klasik dan UPS.

12. Ingat, kabel-kabel ini tidak disediakan
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2. Lepaskan kedua penutup pelindung pada pemutus sirkuit baterai di lemari
baterai klasik.

3. Lepaskan sekrup-sekrup yang mengencangkan lembar pelat logam dan blok
terminal di sebelah kanan lemari baterai kemudian lepaskan lembar pelat dan
blok terminal.

CATATAN: Ketika hendak menginstalasi kabel, lembar pelat logam dan blok
terminal tidak harus dilepas dari lemari, tetapi melepasnya akan memudahkan
instalasi kabel karena keterbatasan ruang di dalam lemari.
4. Hubungkan busbar tembaga (disediakan) di antara baterai pada rak-rak seperti
seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi (20 busbar untuk baterai XP12V1800
dan 16 busbar untuk baterai XP12V2500)
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5. Hubungkan kabel BAT+, BAT-, dan CT (titik tengah) (disediakan) dari bateraibaterai yang terdapat pada rak ke pemutus sirkuit baterai di lemari baterai
klasik seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
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6. Jika terpasang lebih dari satu lemari baterai klasik: Hubungkan kabel BAT
+, BAT-, dan CT (titik tengah) di antara lemari baterai klasik dengan
penyambungan paralel (keluaran ke keluaran) secara berkelompok, dua-dua
atau tiga-tiga. Total hingga empat lemari baterai klasik yang dapat dihubungkan
ke UPS.
Instalasi dengan tiga lemari baterai klasik

Instalasi dengan dua atau empat lemari baterai klasik
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7. Hubungkan kabel BAT+, BAT-, dan CT ke KELUARAN dari pemutus sirkuit
baterai pada lemari baterai klasik yang akan dihubungkan ke UPS, lalu rutekan
kabel-kabel ini melalui bawah lemari baterai klasik. Kencangkan kabel-kabel ini
ke lembar logam bawah lemari dengan pengikat kabel.
Sambungan kabel daya di antara UPS dan lemari baterai klasik

CATATAN: Pada instalasi dengan empat lemari baterai, ada dua set kabel
baterai (satu dari tiap grup lemari baterai klasik) untuk dihubungkan ke UPS.
8. Jika sudah dilepas sebelumnya, pasang kembali lembar pelat logam dan blok
terminal di sisi kanan lemari baterai menggunakan sekrup.

Menghubungkan Kabel Sinyal dengan Satu Lemari Baterai
Klasik yang Terpasang Saja
CATATAN: Kabel sinyal 5 meter sudah tercakup bersama produk. Jika diperlukan
kabel sinyal yang lebih panjang, gunakan kabel sinyal yang disediakan sebagai
rujukan untuk membuat kabel sinyal yang baru.
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1. Lepaskan tutup pelindung bawah untuk mengakses blok terminal yang terletak
di sebelah kanan bagian dalam lemari baterai klasik.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Terdapat busbar beraliran listrik di belakang penutup pelindung.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Tampak depan lemari baterai klasik

2. Rutekan kabel sinyal dari blok terminal lemari baterai (Ter J1) ke papan PCBA
(0P4123 J27) di UPS.
Tinjauan umum blok terminal di lemari baterai klasik

3. Rutekan kabel sinyal dari blok terminal lemari baterai klasik (TB1,TB2,TB3,
TB4) ke rongga terminal papan PCBA (J21/7,J21/8,J21/3,J21/6) di UPS. Torsi
pengencang terminal adalah 0,6 Nm.
CATATAN: Cek apakah sensor suhu yang terpasang sejak awal telah
dihubungkan ke TB1 (kabel merah) dan TB2 (kabel hitam).
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4. Hubungkan rongga terminal UPS J21/1 ke J21/2 dan J21/9 ke J21/10 dengan
sebuah jumper.

5. Kencangkan kabel-kabel sinyal ke lembar logam bawah di lemari baterai klasik,
hubungkan juga ke lekukan pelat UPS dengan pengikat kabel.
6. Pasang kembali tutup pelindung kanan bawah.
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Menghubungkan Kabel Sinyal dengan Beberapa Lemari Baterai
Klasik Terpasang
CATATAN: Kabel sinyal 5 meter sudah tercakup bersama produk. Jika diperlukan
kabel sinyal yang lebih panjang, gunakan kabel sinyal yang disediakan sebagai
rujukan untuk membuat kabel sinyal yang baru.
1. Blok terminal terletak di sebelah kanan bagian dalam lemari baterai klasik di
belakang penutup pelindung kanan bawah.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Terdapat busbar beraliran listrik di belakang penutup pelindung.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Tampak depan lemari baterai klasik

2. Lepas jumper (TB5 hingga TB6) di semua lemari baterai klasik, kecuali untuk
lemari baterai klasik yang letaknya paling jauh dari UPS.
Tinjauan umum blok terminal di lemari baterai klasik
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3. Rutekan kabel sinyal dari blok terminal (TB6,TB5) di lemari baterai klasik 1 ke
UPS hingga ke blok terminal (TB3,TB4) di lemari baterai klasik 2.
a. Untuk lebih dari dua lemari baterai klasik yang terpasang: Rutekan kabel
sinyal dari blok terminal (TB6,TB5) di lemari baterai klasik 2 ke blok terminal
(TB3,TB4) di lemari baterai klasik 3. Teruskan menghubungkan lemari
baterai klasik dengan cara yang sama sampai semuanya terhubungkan.
4. Rutekan kabel dari blok terminal (Ter J2) di lemari baterai klasik 1 ke blok
terminal (Ter J1) di lemari baterai klasik 2.
a. Untuk lebih dari dua lemari baterai klasik yang terpasang: Rutekan kabel
sinyal dari blok terminal (Ter J2) di lemari baterai klasik 2 ke blok terminal
(Ter J1) di lemari baterai klasik 3. Teruskan menghubungkan lemari baterai
klasik dengan cara yang sama sampai semuanya terhubungkan.
5. Rutekan kabel dari blok terminal (Ter J1) di lemari baterai klasik 1 ke papan
PCBA (0P4123 J27) UPS.
6. Rutekan kabel dari blok terminal (TB1,TB2,TB3,TB4) di lemari baterai klasik 1
ke rongga (J21/7,J21/8,J21/3,J21/6) terminal papan PCBA UPS .
CATATAN: Cek apakah sensor suhu yang terpasang sejak awal telah
dihubungkan ke TB1 (kabel merah) dan TB2 (kabel hitam).
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7. Hubungkan rongga terminal UPS J21/1 ke J21/2 dan J21/9 ke J21/10 dengan
sebuah jumper.
Tampak atas lemari

8. Kencangkan kabel-kabel sinyal ke lembar logam bawah pada lemari baterai
klasik, kencangkan pula ke lekukan pelat UPS dengan pengikat kabel.
9. Pasang kembali penutup pelindung kanan bawah.
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Menghubungkan Kabel-kabel Baterai di UPS
CATATAN: Kabel-kabel baterai dari lemari baterai modular dapat dirutekan melalui
bagian samping, atas, bawah UPS. Kabel-kabel baterai dari lemari baterai klasik
hanya dapat dirutekan melalui bagian bawah UPS. Kabel-kabel baterai dari lemari
baterai pihak ketiga hanya dapat dirutekan melalui bagian atas atau bawah UPS.
CATATAN: Jika memungkinkan, rutekan kabel-kabel baterai di luar rel pemandu
dalam UPS.
CATATAN: Jangan melepas keduabelas buah baut heksa nilon M10 dari busbar.
Hubungkan kabel-kabel pada lubang-lubang yang terbuka.
CATATAN: Baut M10, ring, dan pengikat kabel disertakan bersama kit aksesori
UPS.

Schneider Electric merekomendasikan penggunaan skun kabel 45º. Jika Anda
menggunakan skun kabel lurus, pasang braket keamanan busbar di antara
masing-masing busbar dan skun kabel untuk memastikan jarak pemisahan yang
aman. Braket disertakan bersama UPS.

Entri Kabel Atas UPS tanpa Konduit
1. Lepas pelat slot kuas dan pelat solid.
Tampak belakang UPS

2. Pasang kembali pelat slot kuas.
3. Rutekan kabel-kabel baterai melalui bagian atas UPS.
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4. Hubungkan kabel BAT-, BAT+, CT (titik tengah) baterai ke busbar sesuai label.
Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
Tampak belakang UPS

UPS Entri Kabel Atas dengan Konduit
1. Lepas pelat slot kuas dan pelat solid.
Tampak belakang UPS

2. Bor sebanyak mungkin lubang pada pelat solid lalu pasang konduit. Pasang
kembali pelat.
3. Rutekan kabel baterai melalui bagian atas UPS.
4. Hubungkan kabel BAT-, BAT+, CT (titik tengah) baterai ke busbar sesuai label.
Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
Tampak belakang UPS
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UPS Entri Kabel Bawah tanpa Konduit

WASPADA
BAHAYA PENGERATAN YANG MERUSAK PERANGKAT
Di area-area yang berisiko menjadi sarang hewan pengerat, buatlah lubanglubang di bagian bawah pelat, pasang kembali pelat, dan rutekan kabel melalui
pelat tersebut. Pastikan tidak ada tepian yang tajam karena dapat merusak
kabel.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat.

1. Lepas kabel pengardean.
2. Lepas sekrup-sekrup di bagian depan pelat bawah.
3. Angkat pelat untuk melepasnya.
4. Rutekan kabel-kabel baterai melalui bagian bawah UPS.
5. Hubungkan kabel BAT-, BAT+, CT (titik tengah) baterai ke busbar sesuai label.
Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
Tampak belakang UPS

UPS Entri Kabel Bawah dengan Konduit
1. Lepas kabel pengardean.
2. Lepas sekrup-sekrup di bagian depan pelat bawah.
3. Angkat pelat untuk melepasnya.
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4. Bor lubang-lubang pada pelat dan pasang konduit.
Tampak belakang UPS

5. Pasang kembali pelat dengan konduit yang telah terpasang.
6. Pasang kembali sekrup di bagian depan pelat.
7. Pasang kembali kabel pengardean. Nilai torsi yang diperlukan 8 Nm.
8. Rutekan kabel-kabel baterai melalui bagian bawah UPS.
9. Hubungkan kabel BAT-, BAT+, CT (titik tengah) baterai ke busbar sesuai label.
Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
Tampak belakang UPS
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Menghubungkan Kabel Baterai ke UPS pada Sistem dengan Solusi Baterai
Modular dan Entri Samping
1. Sebelum merutekan kabel melalui bagian samping, longgarkan ketiga baut
pada lekukan kabel di UPS di sebelah lemari baterai.
2. Rutekan kabel baterai ke UPS melalui lubang-lubang pada lekukan kabel.
3. Hubungkan kabel BAT-, BAT+, CT (titik tengah) baterai ke busbar sesuai label.
Kencangkan kabel dengan pengikat kabel.
4. Kencangkan ketiga baut pada lekukan kabel.
Tampak belakang UPS

Menghubungkan Kabel Baterai ke UPS pada Sistem
dengan Solusi Baterai Pihak Ketiga
BAHAYA
BAHAYA API ATAU BUSUR API
Sirkuit baterai wajib dilindungi dengan sebuah pemutus sirkuit Schneider
Electric yang disertakan bersama kumparan trip penyalaan (MX 230Vac).
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
1. Rutekan kabel-kabel baterai melalui bagian atas atau bawah UPS.
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2. Hubungkan kabel BAT-, BAT+, CT (titik tengah) baterai ke busbar sesuai label.
Tampak belakang UPS
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•

Jika lemari baterai modular terpasang, pastikan semua pemutus DC dalam
posisi OFF.

•

Jika lemari baterai terpasang, pastikan semua pemutus DC dalam posisi OFF.

•

Cek apakah pengawatan daya sudah diberi torsi dengan baik: UPS = 230 lbf in/
26 Nm, PDU dengan baterai modular = 550 lbf in/62 Nm, dan lemari baterai
modular = 274 lbf in/31 Nm.

•

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

•

Sediakan diagram pengawatan di lokasi untuk petugas servis.

•

Hubungkan kembali semua panel akses pengawatan di UPS.

•

Pasang kembali semua penutup pelindung pada pemutus sirkuit baterai di
lemari baterai klasik.

•

Pasang kembali pintu di semua lemari dan hubungkan kabel arde di antara
pintu depan dan bingkai.

•

Untuk semua perangkat opsional, lihat panduan spesifik produk.
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