
SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok

500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok

Felhasználói kézikönyv



500VA-1200VA-es sorozat

Előlapi állapot jelzések 

LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot

LED1 (zöld) világít
LED2 (sárga) világít

nincs Bementi feszültség megfelelő Normál üzem 

LED2 (sárga) világít nincs
Bementi feszültség megfelelő 

Akkumulátortöltés

LED3 (piros) villog
5 másodpercenként

egyszer
Bementi feszültség nem megfelelő 

Akkumulátoros üzem

LED3 (piros) világít Másodpercenként kétszer
Bementi feszültség nem megfelelő 
Akkumulátor feszültség alacsony

LED3 (piros) világít Folyamatos sípolás
Hiba a készülékben. Kimeneti rövidzárlat. Az
akkumulátorok kimerültek a készülék ki fog

kapcsolni

LED3 (piros) világít 2 másodpercenként 4-szer Túlterhelés

Üzembe helyezés folyamata:

 Csatlakoztassa a mellékelt RS232-es soros kommunikációs kábelt a számítógép soros portjához.

 Csatlakoztassa a mellékelt ~230V-os hálózati csatlakozó kábelt a fali csatlakozó aljzatba.

 Első használatba vételkor javasolt egy 12 órás folyamatos akkumulátortöltés. 

 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Kezelés:

3.1.1: Elindítás hálózati feszültségről

 Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A zöld LED világítani kezd, illetve akkumulátortöltés közben

a sárga LED is világít.

 Csatlakoztassa vagy kapcsolja be a kimeneti fogyasztókat

3.1.2: Elindítás hálózati feszültség nélkül

 Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A piros LED világítani kezd. Ebben az üzemállapotban a

fogyasztókat az akkumulátorok táplálják.

 Csatlakoztassa vagy kapcsolja be a kimeneti fogyasztókat



Műszaki adatok 

Teljesítmény (VA/W): 500 / 300 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720

Bemenet

Bemeneti feszültség: 220/230VAC 50Hz ±10%

Kimenet

Kimeneti feszültség: 220/230VAC ±10% 50Hz ±5Hz

Kimeneti frekvencia: 40-70Hz ±1Hz

Kimeneti jelforma: Kvázi szinusz

Teljesítménytényező (pf):  0,6

Átkapcsolási idő:  10ms

Akkumulátor

Névleges akkumulátor feszültség: 12VDC

Akkumulátorok mennyisége és
kapacitása:

1x 7Ah 1x 7Ah 1x 9Ah 2x 7Ah 2x 7Ah

Akkumulátorok feszültsége és fajtája: 12V-os 6cellás, zárt, gondozásmentes, savas, ólomakkumulátor

Élettartam: 1-3 év (kihasználtságtól függően) 

Újratöltési idő (90% kapacitásig): átlagosan 8 óra 

Futási idő teljes terhelésnél:  ≥ 3perc 

Általános adatok

Méretek (Ma*Szé*Mé)(mm): 162x94x320 255x124x382

Készülékház / védelem: Fém burkolat, műanyag előlap  IP20-as védettség 

Környezet

Biztonság: EN 50091-1-1

Elektromágneses megfelelőség:  EN 50091-2

Környezeti hőmérséklet:  -10°C és + 40°C között

Hallható zaj (1 méterről):  <45db (A)

Relatív páratartalom: 95% nem lecsapódó



800-1500VA (Basic-Smart) sorozat

Előlapi állapot jelzések 

LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot

LED1 (zöld) világít nincs Bementi feszültség megfelelő Normál üzem 

LED2 (sárga) világít nincs
Bementi feszültség megfelelő Akkumulátor 

töltés

LED3 (piros) világít
2 másodpercenként

egyszer
Bementi feszültség nem megfelelő megfelelő 

Akkumulátoros üzem

LED3 (piros) világít Másodpercenként egyszer
Bementi feszültség nem megfelelő megfelelő 

Akkumulátoror feszültség alacsony

LED3 (piros) világít Folyamatos sípolás
Az akkumulátorok kimerültek a készülék ki fog

kapcsolni

Nem világít LED nincs A készülék kikapcsolt

Üzembe helyezés folyamata:

 Csatlakoztassa a mellékelt RS232-es soros kommunikációs kábelt a számítógép soros portjához.

 Csatlakoztassa a mellékelt ~230V-os hálózati csatlakozó kábelt a fali csatlakozó aljzatba.

 Első használatba vételkor javasolt egy 12 órás folyamatos akkumulátortöltés. 

 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Kezelés:

3.1.1: Elindítás hálózati feszültségről

 Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A zöld LED világítani kezd, illetve akkumulátortöltés közben

a sárga LED is világít.

 Csatlakoztassa vagy kapcsolja be a kimeneti fogyasztókat

3.1.2: Elindítás hálózati feszültség nélkül

 Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A piros LED világítani kezd. Ebben az üzemállapotban a

fogyasztókat az akkumulátorok táplálják.

 Csatlakoztassa vagy kapcsolja be a kimeneti fogyasztókat



Műszaki adatok 

Teljesítmény (VA/W): 800/480 (BASIC) 800/480 (SMART)
1500/900
(SMART)

Bemenet

Bemeneti feszültség: 220/230VAC 50Hz ±10%

Kimenet

Kimeneti feszültség: 220/230VAC ±10% 50Hz ±5Hz

Kimeneti ffrekvencia: 50Hz ±5Hz

Kimeneti jelforma: Kvázi szinusz

Teljesítménytényező (pf): 0,6

Átkapcsolási idő: 4ms

Akkumulátor

Névleges akkumulátor feszültség: 12VDC

Akkumulátorok mennyisége és
kapacitása:

1x 9Ah 1x 9Ah 2x 9Ah

Akkumulátorok feszültsége és fajtája: 12V-os 6cellás, zárt, gondozásmentes, savas, ólomakkumulátor

Élettartam: 3-5 év (kihasználtságtól függően) 

Újratöltési idő (90% kapacitásig): átlagosan 8 óra

Futási idő teljes terhelésnél: ≥ 3,5perc 

Kommunikáció

RS232 soros port: Nincs Van Van

RUPS szoftver: Nincs Van Van

Általános adatok

Nettó / Bruttó súly: 7,2 / 7,7 7,2 / 7,7 13,3 / 14

Méretek (Ma*Szé*Mé)(mm): 162x94x320 162x94x320 255x124x382

Készülékház / védelem: Fém burkolat, müanyag előlap  IP20-as védettség 

Környezet

Biztonság: EN 50091-1-1

Elektromágneses megfelelőség: EN 50091-2

Környezeti hőmérséklet: -10°C és + 40°C között

Hallható zaj (1 méterről): < 45db (A)

Relatív páratartalom: 95% nem lecsapódó




