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Kiadói nyilatkozat  
 

Köszönjük, hogy ezt az UPS családot választotta.  

Ez a sorozat egy intelligens, egyfázisú, nagyfrekvenciás szünetmentes áramforrás, fejlett felügyeleti és hálózati 

kommunikációs képességgel, nagyszerű elektromos teljesítménnyel.  

Megfelel a legújabb EMC és egyéb biztonsági előírásoknak, valamint szabványoknak, így minden tudásával követni tudja 

a világ fejlődését.  

 

Olvassa el ezt a kézikönyvet figyelmesen mielőtt a telepítést megkezdi. 

Ezt a kézikönyvet az üzembe helyező technikus és a műszaki támogatást végző szakembereknek javasoljuk. 



 

 

1.Tiltások 
  

1.1 A készülék belsejében fennáll az áramütés veszélye, ezért kérjük, ne nyissa ki a burkolatot és ne bontsa meg az 

előlapot sem. Ezeket csak szakképzett elektromos szakembereknek javasoljuk.  

 

1.2 Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval mielőtt az alábbi berendezések bármelyikét csatlakoztatná a  

szünetmentes áramforráshoz.  

 

- Olyan orvosi műszerek és berendezések, amelyek közvetlenül felelősek a beteg életfunkcióiért.  

- Liftek elektronikai egységei, melyek meghibásodás esetén sérülést okozhatnak a felhasználónak.  

- Bármilyen a fentiekhez hasonló készülék, vagy berendezés.  

 

1.3 Ne dobja tűzbe a készülék akkumulátorait, mert ezzel robbanást okozhat.  

 

2.Biztonsági előírások  
 

2.1 A belső akkumulátorokkal szerelt készülékek kimenete akkor is feszültség alatt lehet, amikor a készülék nincs  

      csatlakozatva az elektromos hálózathoz.  

 

2.2 Győződjön meg arról, hogy biztosan leválasztotta a készüléket mind az akkumulátoros, mind pedig a hálózati   

      táphálózatról, mielőtt beállításokat végezne a készülék menüjében, vagy szerélési munkákat végezne a    

      csatlakozásokon.  

 

2.3 A teljes üzembiztonság eléréséhez üzembe helyezéskor mindenképpen földelje a készüléket  

 

2.4 Az üzemi és a tárolási környezet nagymértékben befolyásolja az akkumulátorok élettartamát és ezzel a  

      készülék megbízhatóságát. Lehetőség szerint kerülje, hogy a készülék hosszabb időn keresztül üzemeljen,   

      vagy tárolódjon:  

 

- Olyan környezetben, ahol a hőmérséklet és a páratartalom kívül esik a tűréshatárokon (Hőmérséklet: 0°C - 40   

  °C és páratartalom: 5% - 95%). 

- Közvetlen napfény, vagy erős hőforrás.  

- Olyan felület ahonnan a készülék ledőlhet, vagy leeshet.  

- Maró hatású, vagy éghető gázok, erős szennyeződés, poros-, szállóporos környezet.  

 

2.5 Mindig biztosítson elegendő szellőzést a készüléknek, mert a magas környezeti hőmérséklet befolyásolja a 

      készülék üzembiztonságát.  

 

2.6 Kerülje, hogy folyadék jusson a készülék belsejébe.  

 

2.7 Tűz esetén kizárólag porral oltó készüléket használjon. 

 

2.8 A környezeti hőmérséklet emelkedésével az akkumulátorok élettartama csökken. Az időszakos akkumulátor 

      karbantartásokkal és szükség esetén az akkumulátorok cseréjével biztosítható a megfelelő áthidalási idő. Az 

      akkumulátorok cseréjét csak szakképzett személy végezheti.  

 

2.9 Tartósabb tárolás esetén, biztosítson a készüléknek száraz helyet és hőméréséletet. Belső akkumulátoros    

       típusok esetén tartsuk -20°C és 55°C között, külső akkumulátoros kivitelnél pedig -40°C és 70°C között a  

       környezeti hőmérsékletet.  

 

2.10 Készülék vagy akkumulátorok tartós tárolása esetén minimum 3 havonta biztosítsunk töltést legalább 12 órán 

        keresztül, hogy elkerüljük az akkumulátorok károsodását.  

 

2.11Semmilyen körülmények között ne nyissa ki az akkumulátorokat és az esetleg kifolyt, vagy kifröccsent  

        elektrolitba se nyúljon bele. Ha mégis a bőréhez érne az akkumulátor sav (elektrolit), azonnal bő vízzel 

        öblítse le és forduljon orvoshoz. 

 

 

 

 



 

3. A kézikönyvben használt szimbólumok értelmezése 
 

 

VIGYÁZZ! 

Áramütés kockázat! 

  

 
FIGYELEM! 

 

4. Funkciók és jellemzők 
 

A 6kVA és 10kVA-es készülékek intelligens, online topológiájú, tiszta szinuszos kimenettel rendelkeznek.  

 

- Nagyfrekvenciás, kettős konverziós, magas teljesítménytényezőjű, tág bemeneti feszültség határokkal. Így a 

kimeneti feszültséget nem fogja befolyásolni a bemeneti hálózat hullámzása, vagy gyenge minősége. 

 

- DSP technológia teljes digitális irányítással biztosítja a megbízhatóságot, a védelmet és az önteszt lehetőségét.  

 

- Intelligens akkumulátor felügyeleti rendszer segítségével nő az akkumulátorok élettartama.  

 

- Az LCD kijelző és a LED-es jelzések egyértelmű visszajelzést adnak a rendszer állapotáról (mint pl.: be- és 

kimeneti feszültség, frekvencia, akkumulátor feszültség és belső hőmérséklet, üzemmódok)  

 

- Kiváló hálózati management funkciók érhetők el az opcionális SNMP kártyával és a hozzá tartozó felügyeleti 

szoftver segítségével. 

 

- A kézi bypass kapcsolóval biztosítható a fogyasztók folyamatos táplálása a kisebb javítások idején is.  

 

- Felhasználóbarát, könnyen kezelhető karbantartó bypass egység  

 

- Az akkumulátor csomagok ideálisan hangolhatók a kívánt futási idő elérése érdekében, ezért 16 – 20db 

akkumulátorral még pontosabban lehet az elvárásokat kielégíteni. 

 

5. Üzembe helyezés 
 

5.1 Kicsomagolás 

 

  - Vigyázzunk, hogy ne üssük meg, ne ejtsük le a szünetmentes áramforrást a dobozból való kiemeléskor 

 

- Ellenőrizzük, hogy van-e a készüléken sérülés, és ha rendellenesnek találjuk az állapotát, ne kapcsolja be.    

  Ebben az esetben azonnal jelezzük a forgalmazónak a tapasztalt problémát. 

 

- Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes kiegészítő tartozékot, és ha úgy gondolja, hogy  

   hiányos a csomag, jelezze a forgalmazónak. 

 

 5.2 A készülék felülete 

 
Szünetmentes áramforrás elől nézetben 



 
Szünetmentes áramforrás hátoldali nézete 

 

 
Szünetmentes áramforrás oldalnézetben, opcionális rack kivitelre szerelve 

 

 

5.3 LCD kijelző 

 

 
 

(1) LCD képernyő  

(2) ESC gomb 

(3) OFF (Kikapcsoló) gomb 

 (4) ON (Bekapcsoló) gomb 

 (5) Forward (előre léptető) gomb 

(6) Enter (nyugtázó, OK) gomb 

(7) Backward (vissza léptető) gomb 

(8) AC kimenetet jelző LED 

 (9) Inverter állapot jelző LED 

(10) Akkumulátor üzem állapot jelző LED 

(11) AC bemeneti állapotot jelző LED 

(12) Bypass üzemet jelző LED 

(13) Hiba visszajelző LED 

 



5.4 Üzembe helyezési megjegyzések 

 

- A szünetmentes áramforrást tiszta, stabil felületre, rezgéstől mentes, folyadéktól és a gyári előírásnak megfelelő 

páratartalmú-, hőmérsékletű helységben helyezzék el. 

 

- A szünetmentes áramforrás üzemeltetéséhez szükséges környezeti hőmérséklet 0 – 40C°. Amennyiben a javasolt 

környezeti hőmérséklet kritikus tartományban van, a terhelést 12%-os csökkentéssel tudjuk korrigálni. Az 

50C°-ot soha ne lépjék át (pl. 40C°környezeti hőmérséklet esetén a terhelés maximum a készülék maximális 

terhelhetőségének 88%-a lehet).  

 

- Az akkumulátorok gyárilag megadott teljesítményének és élettartamának biztosításához 15-25C° közötti állandó 

környezeti hőmérsékletet kell biztosítani. Ennél magasabb, vagy alacsonyabb hőmérsékleten az akkumulátorok 

élettartama és teljesítménye nagyságrendben romlik. Az ajánlott környezeti hőmérséklet 20-23C°. 

 

- A készülék 100% terhelés esetén maximum a tengerszint felett 1500m magasságban üzemeltethető 

 

Terhelés függvényében megadott maximális megaslatok az UPS üzemeltetéséhez 

 

Tengerszint feletti 

magasság 

(m) 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Terhelés 

(%) 
100 95 90 85 80 75 70 65 

 

 

5.5 Tápkábelek (AC kimenet és bemenet) 

 

A készülék bekapcsolása előtt alaposan ellenőrizze, hogy az elektromos kötések megfelelően vannak 

rögzítve és helyesen vannak bekötve a leírásnak megfelelően! 

 

 

Üzembe helyezéshez előírt minimális gyári kábel méretek 
 

UPS típus 
Kábel méretek (mm2) 

AC bemenet AC kimenet DC (akku) bemenet Védőföld 

MID6000RTI_0.9_II 6 6 6 6 

MID10000RTI_0.9_II 10 10 10 10 

 

 

 
FIGYELEM! 

Védőföld kábel: 

Minden egyes szekrényt a fő földeléshez kell kötni. A földelés a lehető 

legrövidebb kötéssel legyen kialakítva. 

   

 
VIGYÁZZ! 

Hiba esetén a nem megfelelő földelés elektromágneses zavart, vagy tűz 

és áramütés veszélyét okozhatja.  

 

 

5.6 Tápkábelek (AC kimenet és bemenet) csatlakoztatása 

 

Először helyezze el a készüléket a végleges, biztonságos helyére és ellenőrizze, hogy a bekötéshez használt 

kábelek, valamint a készülék teljesen áramtalanítva van, nem csatlakozik feszültség alatti (AC, DC) 

hálózathoz. 

 

Csak akkor kezdje el a készülék hálózatra való bekötését, ha meggyőződött a teljes feszültségmentesítésben. 

 



 
1 fázisú készülék bemeneti AC tápellátásának bekötési blokk sémája 

 

 
FIGYELEM! 

Amennyiben a készülék kimenetére csatlakoztatott kábeleken nincs terhelés, 

azokat biztonsági védelemmel kell ellátni az áramütés elkerülése érdekében!  

   

 
VIGYÁZZ! 

A földelési és nulla bekötése meg kell feleljen a helyi és nemzetközi 

előírásoknak. 

 

5.7 Külső akkumulátor (DC) csatlakoztatása 

 

A szünetmentes áramforrás egy pozitív és egy negatív, dupla akkumulátor csoportból, összesen 16 db 

(opcionálisan 18, 20db) akkumulátorból áll össze. Az akkumulátorok számát és a teljesítményét a 

felhasználó tudja meghatározni. Az akkumulátor csoport csatlakozását az alábbi ábrán mutatjuk be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

A BAT+ UPS csatlakozáshoz kötött DC kábelt a pozitív akkumulátorcsoporthoz, a BAT- UPS 

csatlakozáshoz kötött DC kábelt a negatív akkumulátorcsoporthoz kell kötni. 

 

A készülék gyárilag 16 db 12V/7Ah-s akkumulátor csoporthoz (akkumulátor töltő 1A) van beállítva. 

Amennyiben 18db, vagy 20 db akkumulátort csatlakoztatnak, a készülék bekapcsolását követően ennek 

megfelelően be kell állítani. A megfelelő akkumulátor kapacitás beállítása után a készülék automatikusan  

beáll a megfelelő akkumulátor töltőteljesítményre. 

Pozitív 

akkumulátor 

csoport 

8 db (9,10) 

Negatív 

akkumulátor 

csoport 

8 db (9,10) 

Akkumulátor 

(DC) 

megszakító 

UPS DC 

csatlakozók 

BAT+   N   BAT- 



 

 

 

 
FIGYELEM! 

Kiemelten figyeljen az akkumulátor csoportok és az akkumulátorok 

polaritásának helyes kötésénél! 

Soha ne használjon különböző kapacitású, gyártmányú és korú 

akkumulátorokat a készülékben, vagy a külső akkumulátor 

egységekben!   

   

 
VIGYÁZZ! 

Biztosítani kell a megfelelő polarítású bekötést az akkumulátor rendszer 

és a megszakító valamint a megszakító és UPS között. pl.: (+) to (+) / (-) 

to (-) Akkumulátor cellák megszakitása és újra összekötése csak 

meghatalmazott, képzett személy végezheti.  

 

5.8 Parallel (Multi-Modul) kártya üzembe helyezése 

 

Ezzel a kártyával kettő, vagy több azonos teljesítményű szünetmentes áramforrást tudunk párhuzamos 

rendszerbe kötni, így összeadódva a teljesítmények egy egységként látják el a kívánt terhelést. 

A rendszer felépítéséhez minden szünetmentes áramforrást el kell látni ezzel a modullal, kártyával. 

 

5.8.1 Szünetmentes áramforrások összekötése 

 

 
 

Ellenőrizze, hogy minden egyes UPS bemeneti megszakítója kikapcsolt "off” állapotba legyen és 

egyik UPS kimenetén sem legyen terhelés csatlakoztatva. Az akkumulátor csoportok elválasztva, 

vagy párhuzamosan lehetnek kialakítva. A rendszer mindkét összekötést támogatja (egyedi, vagy 

közös rendszer) 
 

 
VIGYÁZZ! 

Ellenőrizze, hogy az Nulla, Fázis és a földelés bekötése megfelelő 
legyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.8.2 A párhuzamos rendszer készülékeinek kábelezése 

 

Az alábbi ábrán bemutatjuk, hogy a készülékeket miként kell a párhuzamos rendszerben 

összekötni. Ezek a kommunikációs kapcsolatok végzik el a párhuzamos rendszer vezérlését, 

kommunikációját a szünetmentes áramforrások között. 

 

 
 

5.8.3 Mikor ajánlott a párhuzamos rendszer? 
 

A párhuzamosított szünetmentes áramforrások csoportja egy nagy rendszer, de előnye a magas 

rendelkezésre állás és a fokozott megbízhatóság. 

 

Azért hogy biztosítsa a modulok egyenletes elosztását és a kábelezés megfeleljen az előírásoknak, 

kövesse az alábbi követelményeket: 

 

1) Az összes UPS ugyan úgy kell bekötni és ugyan azt az elkerülő (bypass) áramkört kell 

használnia. 

2) A Bypass és a fő bemenetnek ugyan azon a nulla potenciálon kell legyenek.  

3) Az össze UPS kimenetet közös BUS-ra kell kötni.  

4) Azonos kábel keresztmetszetet használjon a bemeneti oldalon és bypass körön, valamint a 

kimenet.  

 

 

 

 



 

 

 

6. Kezelés 
 

  6.1 Üzemmódok 

 

   A UPS-nek 5 féle üzemmódja van: normál, akkumulátoros, bypass, ECO és párhuzamos 

 

 Normál üzemmód 

Ha a bemeneti feszültség és a terhelés mértéke az elfogadható határokon belül van, akkor a 

kimeneten lévő fogyasztókat az inverter táplálja. A bemeneti tápfeszültség ebben az 

üzemmódban az akkumulátorok töltőrendszerét látja el. 

 

 Akkumulátor üzemmód 
Hálózati üzemben, ha a feszültség nem megfelelő, vagy megszűnik, akkor a töltő és az 

egyenirányító kikapcsol és a kimenetet az akkumulátorok táplálják az inverteren keresztül.  

 

 Bypass üzemmód 

Amikor a hálózati feszültség csatlakoztatva van, de a készülék nincs bekapcsolva, vagy 

bekapcsolás után túlterhelés van a kimeneten, az UPS automatikusan bypass üzembe kapcsol. 

Ilyenkor a kimentet a bypass körön keresztül, hálózati feszültségről táplálja a készülék és szükség 

esetén tölti az akkumulátorokat. Amennyiben nincs hálózati feszültség, vagy nem megfelelő, az 

UPS nem kapcsol bypassba és a fogyasztók nem kapnak feszültséget. 

 

 ECO (takarékos) üzemmód 

Hálózati üzem közben az UPS-t ECO módba lehet kapcsolni, ha a kimeneti fogyasztóknál nincs 

megkötés a tápellátás minőségére. Ha a bemeneti feszültség megszakad, vagy az elfogadható 

határérték alá esik, a készülék automatikusan akkumulátoros üzembe kapcsol. Ebben az 

üzemállapotban a készülék gazdaságosabb és hatékonyabb. 
 

  6.2 A készülék be és kikapcsolása 

 

   6.2.1 Csatlakoztatás és bekapcsolás 

 

 
FIGYELEM! 

Állítsa a készülék hátlapján az akkumulátor megszakító kapcsolót ON 

helyzetbe, majd kapcsolja be a készüléket   

   

 
FIGYELEM! 

Ellenőrizze, hogy a fogyasztókat biztonságosan csatlakoztatta a 

készülék kimeneti csatlakozóihoz. Ha a fogyasztók nem kapnak 

megfelelő tápellátást, kapcsolja ki az UPS-t és ellenőrizze a fogyasztók 

csatlakozását, majd újra kapcsolja be a szünetmentes áramforrást. 

 

   

A készülék bekapcsolásakor a belső hűtőventilátor el kezd forogni, elindul az automatikus 

üzem teszt, kettő sípjel hallható és a kijelző Normál üzemmódot mutat. Ez után a készülék 

Bypass üzemre vált, az inverter elindul. Amikor az inverter megfelelően működik, a 

készülék a fogyasztókat ellátja a kívánt tápfeszültséggel. 

 

Amennyiben az UPS nem megfelelően működik, az LCD kijelző alsó és felső státusz 

sorában a hibára utaló információk olvashatók le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    6.2.2 „Hideg” indítás menete 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGYELEM! 

Ezt a folyamatot akkor kövesse, amikor nem áll rendelkezésre bemeneti 

AC feszültség, de az akkumulátorok állapota megfelelő. 

 

 

 Kapcsolja fel az akkumulátor kapcsolót 

 

Az akkumulátorok így megfelelő DC feszültséggel látják el az UPS főpaneljét  

 

 Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amit a fenti ábrán 4-es szám jelöl. 

 

Ha az akkumulátor megfelelő állapotban van, az egyenirányító bekapcsol, 30 mp 

után az inverter elindul és az INV, valamint az Output LED kigyullad. 

 

 
FIGYELEM! Kb. 30 másodpercet várjon, mielőtt megnyomja a fekete start gombot. 

 

 

   6.2.3 Az inverter kikapcsolása 

 

Ha a készülék normál üzemben van, tartsa nyomva az „Off” gombot 1 mp-en keresztül, 

mire a készülék egy sípjelet ad. Az Inverter LED kialszik, és kigyullad a Bypass LED, a 

készülék Bypass üzemre áll. 

 

Ha az UPS akkumulátor üzemben van, vagy nincs bemeneti AC feszültség, akkor nyomja 

szintén 1mp-ig az „Off” gombot, mire egy sípjelet kap, az UPS elveszi a kimeneti 

feszültséget a fogyasztóktól és a ventilátor leáll. Ezt követően 60 mp elteltével a kijelzőn 

minden LED kialszik. 

  

   6.2.4 Lecsatlakozás 

 

 
FIGYELEM! 

Ezt a folyamatot kell követnie a teljes UPS és terhelés kikapcsoláshoz.  

Azután hogy az összes kapcsoló, leválasztó, biztosíték kikapcsolt a 

kimenet is megszünik. 

Az inverter kikapcsolása után  a hálozati és akkumulátor megszakitót 

állítsa "OFF” állásba , amikor az LCD kijelző teljesen kikapcsol kb 60 

másodpercen belül a ventilator is megáll. Ha külső akkumulátorokat is 

használ, ezek megszakítóit is kapcsolja ki.  

 

VIGYÁZZ! Várjon 5 percet, hogy a belső DC busz-on található kondenzátorok is 
kisüljenek.  

 

 

   

 



 

 

 

6.3 LCD kijelző ismertetése 

  

1. A kijelző bekapcsol ha az AC tápfeszültséget csatlakoztatjuk, vagy hidegindítással a készüléket bekapcsoljuk. 

Lásd ábra 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Nyomja meg az ESC / ◀ vagy ▶ gombot, ezzel a kijelzőn az alap információkat érheti el 

Lásd ábra 2. 

  

FIGURE 

Battery : 7AH 

Vin: 220V     50Hz 

Vout: 220V   50Hz 

ábra 2. 
 

3. Nyomja meg az ENT gombot, ezzel a főmenübe lép 

Lásd ábra 3. 

 

FIGURE 

STATUS 

SETTING 

ábra 3. Főmenü 
 

4. Egy nyíl ikon jelenik meg az LCD-n amikor megnyomja ENT gombot, ezután kiválaszthatja a ◀ vagy ▶ 

gombokkal a „FIGURE”, „STATUS”, SETTING almenüpontokat.  

 
5. Válaszd ki és erősítse meg a „FIGURE” információkat, amelyeknek a részletei ez után leolvashatók. Az 

információ a következő részleteket tartalmazza: AC input/output, inverter, battery, BUS, parallel, temperature.  

Lásd ábra 4 - 12 ig 

 

FIGURE 

Mains 

220.0V      50Hz 

 FIGURE 

Output 

220.0V      0.0A 

50.0Hz   Load: 0%  

 FIGURE 

Output 

0KW      0KVA 

ábra 4. Bemeneti információk  ábra 5. Kimeneti információk  ábra 6. Kimeneti információk 

10.0KVA 

ábra 1. 



 

 

FIGURE 

Inverter 

220.0V      50Hz 

 FIGURE 

P Battery 

    0V      0.0A 

    0min   0%  

 FIGURE 

N Battery 

    0V      0.0A 

    0min   0% 

ábra 7. Inverter információk  ábra 8. Akkumulátor információk  ábra 9. Akkumulátor információk 

 

FIGURE 

Bus 

-370V      +370V 

CAP:        0Hour 

 FIGURE 

Parallel 

ID:    1 

P Amount:   0  

 FIGURE 

Temperature °C 

PFC:  27   INV: 27 

ENV: 27 

ábra 10. BUS információk  ábra 11. Parallel információk  ábra 12. Hőmérséklet információk 

 

 
6. Válaszd ki és erősítsd meg a „STATUS” információkat, amelyeknek a részletei láthatók: status információ, 

hiba (Alarm) információ, kódok, feszültség adatok és verziószám.  

Lásd ábra 13 és 14 

 

STATUS 

Code: 11 

Fault: 0.  0.  0.  0. 

Model: 06.0KVA 

 STATUS 

Version 

V03B05D002 

 

ábra 13. Főmenü  ábra 14. Főmenü 

 
7. Válaszd a „SETTING” menüt ahol a következő információkat olvashatjuk le: user set, system set, parallel set, 

battery sett, revise set 
Lásd ábra 15 – 19-ig 

 

SETTING 

Mode: NOR 

Batt num: 16 

Batt cap:   7AH 

 STATUS 

V-Level: 220V 

F-Level:  50Hz 

 

 SETTING 

V-upper:    15% 

V-lower:   -45% 

ábra 15. Beállítás menu  ábra 16. Beállítás menu  ábra 17. Beállítás menu 
 

SETTING 

Buzzer: Enable 

 

 SETTING 

Parallel 

ID:                  1 

P-amount:       2 

P-Redund:      0 
ábra 18. Beállítás menü  ábra 19. Parallel menu 



 

6.4 Üzemmód és átkapcsolás 

 

Általában az UPS AC módba üzemel, mielőtt átkapcsol akkumulátoros üzemmódra tápfeszültség hiba 

esetén. Az UPS túlterheléskor megszakítás mentesen átkapcsol bypass (elkerülő) módba. Inverter hiba, 

vagy belső túlmelegedés esetén az UPS átkapcsol bypass módba, ha a bypass mód megfelelően működik. 

 

  6.4.1 Átkapcsolás Bypass üzemmódra túlterhelés esetén 

 

Amikor az UPS terhelése meghaladja a megengedett maximális teljesítmény határt és a túlterhelés 

mértékének megfelelő áthidalási időt, a készülék Bypass üzemmódra kapcsol, valamint 

másodpercenként kettő sípjelet ad. A terhelést addig kell csökkenteni, amíg a hibajelzés 

megszűnik. A különböző megengedett túlterhelési határértékeket a technikai tábla tartalmazza. 

 

  6.4.2 Átkapcsolás Normál üzemmódból akkumulátor üzemre 

 

Bemeneti tápellátási hiba esetén az UPS akkumulátoros üzemre kapcsol. Ha az akkumulátorok 

lemerülnek, az UPS lekapcsol. Amikor az UPS újra megfelelő bemeneti tápfeszültséget kap, az 

inverter újra elindul automatikusan és megtáplálja a fogyasztókat. 

 

6.4.3 Átkapcsolás Bypass üzemmódra túlmelegedés esetén 

 

Amikor a szünetmentes áramforrás túlmelegedést észlel a készülékben, bypass üzemre kapcsol és 

a kijelzőn a piros hibajelző LED (fault) kigyullad, valamint az LCD kijelzőn is megjelenik a 

hibaüzenet. A hiba ideje alatt hosszú sípjelzést ad a készülék. 

A hiba esetén kapcsolja le a készüléken a bemeneti feszültséget, kapcsolja le a terheléseket és 

várja meg, míg az UPS lehűl és újra normál üzemre áll. 

Ellenőrizze, hogy a ventilátor nincs-e eltakarva, vagy forog-e bekapcsolt állapotban. 

 

6.4.4 Kimeneti megszakító kapcsoló 

 

Amikor az UPS a kimenetén rövidzárlatot érzékel, a kimenet lekapcsol és a hibajelző LED pirosan 

világit. Az LCD kijelzőn a kimeneti rövidzár hiba jelenik meg és hosszú sípolás hallható. 

Szüntesse meg a terhelő rövidzárlatot, kapcsolja ki az UPS bemeneti tápellátását és várjon 10 

percet. Az UPS automatikusan le fog állni, vagy nyomja meg a kikapcsoló gombot 10 

másodpercig. Mielőtt újra indítja az UPS-t, ellenőrizze, hogy a rövidzár megszűnt. 

 

 6.5 UPS felügyeleti rendszer 

 
   Kövesd az UPS kommunikációs szoftverének leírását a felügyeleti rendszer kezeléséhez 

 

 6.6 LCD menü kezelése 

 

  6.6.1 Belépés a főmenübe 

Nyomja meg a ◀ vagy ▶ és az ENT gombot a hibaüzenetek, futási információk és 

rendszerbeállítások menüpontokhoz. A beállítás változások elmentéséhez duplán nyomja meg az 

ENT gombot. 

 

6.6.2 Belépés az almenükbe 

 

6.6.2.1 A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával válassza ki a futási információk almenüt az ENT gomb 

megnyomásával. A főmenübe az ESC gomb megnyomásával léphet vissza. 

 

6.6.2.2 A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával válassza ki a funkció almenüt az ENT gomb 

megnyomásával. A főmenübe az ESC gomb megnyomásával léphet vissza. 
 

6.6.2.3 A módosításhoz kiválasztott paraméterek kiemelten jelennek meg. Az értékeket a ◀ vagy ▶ 

gombok megnyomásával lehet változtatni és az ENT gomb megnyomásával elfogadni. 

 

6.6.2.4 A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával léptetheti az eseményeket, miután belépett a riasztás 

(ALARM) információk almenüt. A főmenübe az ESC gomb megnyomásával léphet vissza. 
 

 



 

6.6.3 Kiemelt információk az LCD kijelzőn 

 

6.6.3.1 Ha figyelmeztetés ideje alatt nincs LED hibajelzés, akkor az LCD kijelző 
automatikusan mutatja a figyelmeztetés okát. 

  
6.6.3.2 Amikor nincs semmilyen figyelmeztetés, és az LCD kijelző a futó paraméterek almenüt 

jeleníti meg ( pl: kimeneti áram), akkor ezek a paraméterek mindig megjelennek az 

LCD-n. Ha az LCD nem mutatja a futó paramétereket, akkor 30 másodperc múlva 

visszatér a főmenübe, ha közben más gombot nem nyomnak meg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Adatlap 1. sz. melléklet  

 

Típus MIDRT6000RTI_0.9_II                           MIDRT10000RTI_0.9_II 

Teljesítmény 6kVA/5,4kW                                                10kVA/9kW 

B
em

en
et

 

Bemeneti mód Egy fázis + földelés 

Teljesítménytényező ≥0.99  

Feszültség normák 220VAC/230VAC/240VAC (választható) 

Frekvencia normák 50Hz/60Hz (automatikus beállítás) 

Feszültség tartomány 120~276V AC  

Frekvencia tartomány 45~55Hz/54~66Hz  

Bypass feszültség 

tartományok 

220V AC max：10%，15%，20%, vagy 25%，gyári alapbeállítás：25% 

230V AC max：10%，15%, vagy 20%，gyári alapbeállítás: +20%  

240V AC max：+10%, vagy 15%，gyári alapbeállítás +15%  

Bypass frekvencia 

tartományok ±1%、±2%、±4%、±5%、±10% 

THDI 
≤3% (100% lineáris terhelésen, bemeneti THDV ≤1%) 

≤5% (100% nem lineáris terhelésen, bemeneti THDV ≤1%) 

A
k

k
u

m
u

lá

to
r 

Mennyiség (db) 16 (alap beállítás), 18 és 20 (állítható) 

Típus VRLA rendszerű akkumulátorok 

Töltőáram (A) 1A (alap kivitel)      10A (külső akkumulátoros kiépítésben) 

Töltési idő Gyorstöltésben maximum 20 óra időtartamban 

Töltési mód Gyorstöltés, vagy csepptöltés intelligens automatikus vezérléssel 

B
em

en
et

 

Kimeneti mód Egy fázis + földelés 

Kimeneti pontosság 1% 

THD 
≤2% 100% lineáris terhelés esetén 

≤5% 100% nem lineáris terhelés esetén 

Feszültség normák 220V / 230V / 240V  

Frekvencia stabilitás ±0.1% 

Frekvencia normák 50 / 60 Hz 

Frekvencia nyomkövetés 1Hz / s 

Túlterhelhetőségi 

képességek 

105%~110%，1 óra 

110%~125% 10 perc  

125%~150% 1 perc 

≥150% 200ms  

Csúcsérték tényező  3 : 1 

Hatásfok normál üzemben ≥90%  

Dinamikus válaszidő  
5.0% 

20ms  

DC feszültség emelés ≤500mV  

K
a

p
c
so

lá
s Normál módból 

akkumulátor üzembe 
0 ms 

Inverter és bypass üzemre 
0 ms 

＜15ms (50Hz), ＜13.33ms (60Hz)  

Zajszint <55dB (1 méter távolságból) 

Kijelző LED és LCD 

Biztonsági normák IEC62040-1 GB4943 
Max. bemeneti feszültség 320V AC, 1 óra 

EMI 

Érintésvédelem ：IEC 62040-2   

„Sugárzás” védelem ：IEC 62040-2  

Harmonikus szűrés ：IEC 62040-2  

EMS IEC 62040-2  

MTBF 250,000 óra 1＋1 400,000 óra 

MTTR 30 perc 

Szigetelő ellenállás > 2MΩ 500V DC 

Átütési szigetelési képesség 2820Vdc， <3.5mA，1 perc 

Túlfeszültség védelem Meeting IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6kV/3kA.  

IP védelmi fokozat 2 0 

Párhuzamos kiegyenlítő áram 1＋1≤8%，N＋1≤10% 

 

 

 

 



                       Kommunikációs csatlakozás 2. sz. melléklet  

 

USB kommunikációs csatlakozó 

 

1 2 

4 3 
 

 

Lábkiosztás: 

1: VCC  2: D- 

3: D+  4: GND 

 

Kommunikációs szoftver:  

UPSilon2000 Power Management 

 

Elérhető információk USB kommunikációval: 

 

- UPS feszültség adatok 

- Hibajelzések és vészjelzések 

- UPS futási idő információk 

- Időzítő be és kikapcsolás beállítása 

 

                        Opciók 3. sz. melléklet  

 

- Száraz kontaktus (DryContact) kártya 

- SNMP kommunikációs kártya 

- Párhuzamosító (Parallel) kártya 

 

                        UPS rendszerüzenetek 4. sz. melléklet  

 

 
Üzenet a kijelzőn 

LED jelzések 

Fault Bypass Battery Inverter 

1 Alaphelyzet Nem világit Nem világit Nem világit Nem világit 
2 Készenléti üzemmód Nem világit Nem világit X Nem világit 
3 Nincs kimenet Nem világit Nem világit X Nem világit 
4 Bypass üzemmód Nem világit Világit X Nem világit 
5 Hálózati üzemmód Nem világit Nem világit X Világit 

6 Akku üzemmód Nem világit Nem világit Világit Nem világit 

7 
Akkumulátor 

gyorsteszt 
Nem világit Nem világit Világit Nem világit 

8 Inverter indulás Nem világit X X Nem világit 

9 ECO mód Nem világit X X X 

10 EPO mód Világit Nem világit X Nem világit 
11 Szerviz Bypass Nem világit Nem világit Nem világit Nem világit 
12 Általános hibajelzés Világit X X X 

 

Megjegyzés： 
“X” - más feltételek határozzák meg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hiba üzenetek, riasztások 5. sz. melléklet  

 

 UPS hibafigyelmeztetés Hangjelzés LED  jelzés 

1 Ractifier hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
2 Inverter hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
3 Inverter tirisztor rövidzár Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
4 Inverter tirisztor hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
5 Bypass tirisztor rövidzár Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
6 Bypass tirisztor hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
7 Biztosíték hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
8 Parallel relé hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
9 Ventilátor hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 

10 Foglalt Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
11 Segéd betáp oldali probléma Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
12 Inicializálási hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
13 P-Akkumulátor töltő hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
14 N-Akkumulátor töltő hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
15 DC túlfeszültség a BUS-on Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
16 DC alacsony feszültség a BUS-on Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
17 DC BUS bizonytalan Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
18 „Soft start” hiba Folyamatos sípolás „Fault” LED világit 
19 Rectifier túlmelegedés 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 
20 Inverter túlmelegedés 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 
21 Foglalt 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 
22 Akkumulátor fordított polaritás 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 
23 Kábel csatlakozási hiba 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 
24 CAN kommunikációs hiba 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 
25 Párhuzamos terhelés elosztási hiba 2 sípolás / másodperc „Fault” LED világit 

26 Túl magas akkumulátor feszültség 1 sípolás / másodperc „Fault” LED villog 

27 Betáp oldali hálózati hiba 1 sípolás / másodperc „Fault” LED villog 
28 Bypass oldali hálózati hiba 1 sípolás / másodperc „Fault” LED villog 
29 Kimeneti kismegszakító 1 sípolás / másodperc „Fault” LED villog 
30 Túl magas Rectifier áram 1 sípolás / másodperc „Fault” LED villog 
31 Túl magas Bypass áram 1 sípolás / másodperc „BPS” LED villog 

32 Túlterhelés 1 sípolás / másodperc „INV”, vagy „BPS” LED villog 

33 Nincs akkumulátor 1 sípolás / másodperc „BATTERY” LED villog 

34 Alacsony akkumulátor feszültség 1 sípolás / másodperc „BATTERY” LED villog 
35 Alacsony akkumulátor feszültség előrejelzés  1 sípolás / másodperc „BATTERY” LED villog 
36 Belső kommunikációs hiba 1 sípolás / másodperc „Bypass” LED világit 

37 Inverter DC hiba 1 sípolás / 2 másodperc „INV” LED villog 
38 Parallel túlterhelés 1 sípolás / 2 másodperc „INV” LED villog 
39 Nem megfelelő betáp feszültság 1 sípolás / 2 másodperc „BATTERY” LED villog 

40 Nem megfelelő betáp frekvencia 1 sípolás / 2 másodperc „BATTERY” LED villog 

41 Bypass nem áll rendelkezésre  „BPS” LED villog 

42 Bypass nem működő képes  „BPS” LED villog 

 

 


