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1. Informacje o zachowaniu ostrożności  
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia wymagane jest staranne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi. Należy 

ściśle stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej Instrukcji . Instrukcja powinna być 

zachowana w celu późniejszego wglądu. 

1-1. Transport  

 Aby zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu urządzenie należy przewozić je tylko w oryginalnym 

opakowaniu.  

1-2. Przygotowanie do pracy 

 Jeśli zasilacz UPS przenoszony jest bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia może wystąpić zjawisko 

kondensacji pary wodnej na urządzeniu i jego podzespołach. Zasilacz UPS musi być całkowicie suchy przed 

zainstalowaniem. Należy odczekać co najmniej dwie godziny aby urządzenie zaaklimatyzowało się do 

środowiska.  

 Nie wolno instalować zasilacza UPS w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.  

 Nie wolno instalować zasilacza UPS, gdzie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych lub w pobliżu grzejnika.  

 Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia.  

1-3. Instalacja  

 Nie wolno podłączać urządzenia lub urządzeń, które mogłyby przeciążyć zasilacza UPS (np. drukarki 

laserowe) do gniazd wyjściowych UPS.  

 Kable zasilające należy zamontować tak aby uniknąć nadepnięcia lub potknięcia. 

 Nie wolno podłączać urządzenia gospodarstwa domowego, takich jak suszarki do włosów do gniazd 

wyjściowych UPS.  

 zasilacza UPS może być obsługiwany przez osoby bez wcześniejszego doświadczenia.  

 Podłącz zasilacza UPS tylko do uziemionego gniazda odpornego na przebicia, które musi być łatwo 

dostępne, w pobliżu systemu UPS.  

 Należy używać przewody zasilające z certyfikatem VDE oraz  oznaczone symbolem CE (np. kabel sieciowy 

od komputera) w celu podłączenia zasilacza UPS do gniazda sieciowego w instalacji budynku. 

  Należy używać przewody zasilające z certyfikatem VDE, oraz oznaczone symbolem  CE w celu  

podłączenia obciążenia do systemu UPS.  

 Podczas instalacji urządzenia, należy upewnić się, że suma prądu upływu zasilacza UPS i podłączonych 

urządzeń nie przekracza 3,5mA.  

1-4. Obsługa 

 Nie wolno odłączać kabla zasilającego zasilacza UPS lub odłączać urządzenie od okablowania budynku 

podczas pracy, ponieważ odłączyłoby to uziemienie ochronne zasilacza  UPS i wszystkich podłączonych 

urządzeń.  

 Zasilacz UPS posiada własne, wewnętrzne źródło napięcia (akumulatory). Gniazda wyjściowe UPS lub 

złącza terminalowe  mogą być pod napięciem, nawet jeśli zasilacz UPS nie jest podłączony do gniazdka 

instalacji elektrycznej.  

 W celu wyłączenia zasilacza UPS, należy najpierw nacisnąć przycisk OFF / Enter, aby odłączyć wyjścia 

zasilania. 

 Nie wolno dopuścić do dostania się płynów lub innych ciał obcych do wnętrza zasilacza UPS. 
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1-5. Konserwacja, serwis i błędy  

 Zasilacz UPS pracuje w niebezpiecznym zakresie napięć. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel. 

 Uwaga - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nawet po odłączeniu urządzenia od sieci 

elementy wewnątrz zasilacza UPS nadal są podłączone do akumulatora i znajduje się pod napięciem 

niebezpiecznym dla zdrowia i życia. 

 Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek napraw lub konserwacji, należy odłączyć akumulatory i sprawdzić, 

czy na elementach zasilacza UPS nie panuje niebezpieczne  napięcie, zwłaszcza na zaciskach 

kondensatorów wysokiej pojemności.  

 Jedynie osoby odpowiednio przeszkolone i przy zachowaniu środków ostrożności  mogą wymieniać 

akumulatory lub nadzorować ten proces.  Osoby nieupoważnione należy trzymać z dala od akumulatorów. 

 Uwaga - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Obwód akumulatora nie jest odizolowany 

od napięcia wejściowego. Mogą występować niebezpieczne napięcia między zaciskami akumulatora a 

uziemieniem. Przed dotknięciem należy upewnić się, że niebezpieczne napięcie nie występuje!  

 Akumulatory mogą spowodować porażenie prądem i mają wysoki prąd zwarciowy. Proszę zastosować 

środki zapobiegawcze określone poniżej oraz wszelkie inne środki niezbędne podczas pracy z 

akumulatorami: 

a. Zdjąć zegarek, pierścionki i inne metalowe przedmioty  

b. Używać tylko narzędzi z izolowanymi uchwytami i rękojeściami.  

 Podczas wymiany akumulatorów, należy zainstalować tę samą liczbę i ten sam typ akumulatorów.  

 Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia. Może to spowodować eksplozję. 

 Nie wolno otwierać lub niszczyć akumulatorów. Wyciekający elektrolit może być toksyczny lub 

spowodować uszkodzenia skóry i oczu.  

 Należy wymienić bezpiecznik tylko na tego samego rodzaju i natężenia prądu jak oryginalne w celu 

uniknięcia ryzyka pożaru.  

 Nie wolno rozmontowywać zasilacza UPS. 
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2. Instalacja 
 

Uwaga:  Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić jego stan techniczny. Upewnij się, że urządzenie nie 

posiada widocznych śladów uszkodzenia. Zachowaj oryginalne opakowanie do późniejszego użycia.  

Istnieją dwa typy omawianych zasilaczy UPS: standardowe (eng. standard) i o wydłużonym działaniu (eng. long-

run). Tabelka poniżej przedstawia zestawienie modeli. 

Model Typ Model Typ 

1K 

Standard 

1KL 

Long-run 
1.5K 1.5K 

2K 2K 

3K 3K 

 

2-1. Panel tylny 
 

1K(L)/1.5K(L) IEC & 2K(L) IEC(4 akumulatory)  2K (L) IEC (6 akumulatorów) 

 

 

 

3K(L) IEC  1K(L)/1.5K(L) NEMA 

 

 

 

2K(L) NEMA  3K(L) NEMA 

 

 

 
 

1. Gniazda wyjściowe programowalne. Dla urządzeń o mniejszym priorytecie.  

2 Gniazda wyjściowe. Dla urządzeń o wysokim priorytecie.  

3. Wejście AC 230V / 50Hz  

4. Wyłącznik obwodu zasilania.  
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5. Fax/modem ochrona przeciwprzepięciowa  

6. Złącze zasilania awaryjnego z funkcją (EPO)  

7. Port komunikacyjny USB  

8. Port komunikacyjny RS-232  

9. Złącze modułu SNMP  

10. Podłączenie zewnętrznych akumulatorów(dostępne tylko dla modelu L)  

11. Złącza terminalowe 

12. Wyłącznik obwodu wyjściowego 

 

 

2-2. Montaż zasilacza  w szafie Rack 19” 
 
Aby zamontować zasilacz UPS w szafie Rack 19” postępuj zgodnie z przedstawionymi poniżej rysunkami. 

Krok 1  Krok 2 

 

 

 
 

 

2-3. Przygotowanie zasilacza UPS do pracy 
 

Krok 1: Podłączenie przewodów akumulatorów  

Ze względów bezpieczeństwa zasilacz UPS fabrycznie dostarczany jest z rozłączonym obwodem zasilania 

akumulatorów. Przed włączeniem zasilacza UPS należy podłączyć przewody akumulatorów do zasilacza. W tym 

celu postępuj zgodnie z rysunkami poniżej. 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 

 

 

 
 

Zdejmij przedni panel Połącz ze sobą złącza zasilające Załóż panel przedni 
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Krok 2: Podłączenie zasilacza UPS do zasilania sieciowego 

Podłącz zasilacz UPS bezpośrednio do jednofazowej sieci zasilającej z uziemieniem. Użyj trzyżyłowego przewodu 

zasilającego.  Unikaj podłączania zasilacza UPS do przedłużaczy elektrycznych. 

 Modele 208/220/230/240VAC posiadają oddzielny przewód zasilający w zestawie 

 Modele: 110/115/120/127VAC posiadają przewód zasilający zintegrowany z urządzeniem. Wtyczka 

zasilająca dla modeli 1K, 1KL, 1.5K oraz 1.5KL to NEMA 5-15P. Natomiast dla modeli 2K oraz 2KL to NEMA 

5-20P. 

UWAGA:  W modelach na niższe napięcie zaświeci się kontrolka na wyświetlaczu LCD jeżeli urządzenie zostanie 

podłączone do niewłaściwego gniazda sieciowego. (Patrz rozdział Rozwiązywanie problemów). 

 

Krok 3: Złącza wyjściowe zasilacza UPS 

 Zasilacz posiada dwa typy gniazd zasilających na wyjściu: programowalne i podstawowe. Do gniazd 

programowalnych należy podłączyć urządzenia o niskim priorytecie natomiast do gniazd podstawowych 

urządzenia o wysokim priorytecie działania.  Podczas awarii zasilania z sieci można przedłużyć czas 

działania urządzeń o wysokim priorytecie skracając czas działania urządzeń mniej ważnych. 

 Wybrane modele zasilaczy UPS posiadają złącza terminalowe na wejściu lub wyjściu zasilacza. Aby 

prawidłowo skonfigurować okablowanie tych złącz należy zastosować się do poniższych wskazówek: 

a. Zdejmij osłonę złączy. 

b. Zamontuj przewody zasilające o minimalnym przekroju 2.1mm2 lub AWG14. Dla złącz 

NEMA sugerowany przekrój przewodów powinien wynosić AWG12-10 lub 3.3-5.3mm2. 

c. Należy upewnić się czy przewody są dobrze dokręcone. 

d. Załóż osłonę złączy. 

 

Krok 4: Złącza komunikacyjne 

Zasilacz UPS posiada trzy typy złącz służących do komunikowania się z innymi urządzeniami. 

USB port RS-232 port Intelligent slot 

   

 

Aby sterować zdalnie zasilaczem UPS podłącza zasilacz do komputera PC za pomocą  jednego ze złącz USB lub RS-

232. Poprzez zainstalowane na komputerze oprogramowanie można ustawić grafik pracy zasilacza oraz 

monitorować jego stan. 

Zasilacz posiada dodatkowo gniazdo do zamontowania modułu SNMP lub karty AS400. Urządzenia te pozwalają 

na korzystanie z zaawansowanych opcji sterowania i monitorowania zasilaczem UPS. 

INFORMACJA:  Porty USB oraz RS-232 nie mogą pracować jednocześnie. 
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Krok 5: Złącza sieciowe 

Zasilacz UPS posiada funkcję ochrony przeciwprzepięciowej dla linii telefonicznej. W tym celu na panelu tylnym 

znajdują się wejście i wyjście telefoniczne . 

 

 

Krok 6: Funkcja EPO 

Na tylnym panelu zasilacza UPS znajduje się dwupinowe złącze EPO. Przy normalnej pracy zasilacza piny są zwarte. 

Aby aktywować funkcję EPO piny należy rozewrzeć. 

 

 

Krok 7: Włączenie zasilacza UPS 

Wciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk ON/MUTE na przednim panelu. 

INFORMACJA: Akumulatory wewnętrzne ładują się do pełnej pojemności przez okres pięciu godzin normalnej 

pracy zasilacza. Nie należy oczekiwać ich pełnej sprawności w tym czasie. 

 

Krok 8: Instalacja oprogramowania 

Dla pełnej ochrony systemu komputerowego zasilanego z zasilacza UPS zaleca się instalację oprogramowania 

ViewPower sterującego pracą zasilacza. Oprogramowanie znajduje się na dołączonej do zestawu płycie CD. 

Niektóre modele zasilaczy nie posiadają dołączonej płyty CD. W tym celu oprogramowanie należy pobrać za 

pośrednictwem internetu ze strony http://www.power-software-download.com 

  

http://www.power-software-download.com/
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2-4 Wymiana akumulatorów 
 

INFORMACJA: Zasilacz UPS wyposażony jest w akumulatory wewnętrzne, które użytkownik może wymienić bez 

potrzeby wyłączania zasilacza lub odłączania zasilanych urządzeń. Wymiana jest bezpieczną procedurą 

odizolowaną od niebezpiecznego napięcia. 

UWAGA:  Przed przystąpieniem do wymiany akumulatorów należy rozważyć wszelkie niebezpieczeństwa jakie 

mogą wystąpić w trakcie. 

INFORMACJA: Podczas wymiany akumulatorów zasilacz UPS nie chroni przed zanikiem napięcia sieciowego. 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 

  

 
Zdejmij panel przedni Rozłącz złącze zasilające Odkręć dwie śruby i wysuń kieszeń z 

akumulatorami 
 

KROK 4 
 

KROK 5 
 

KROK 6 

 

 

 

Zdejmij górną pokrywę kieszeni i 
wymień akumulatory 

Po wymianie akumulatorów wsuń 
kieszeń w otwór i przykręć śruby 

Połącz złącze zasilające 
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KROK 8 

 

  

Załóż panel przedni   
 

 

2-5 Składanie kieszeni akumulatorów (opcja) 
 

INFORMACJA: Złóż kieszeń z akumulatorami przed zamontowaniem jej w zasilaczu. Wybierz właściwą procedurę 

montażu w zależności od posiadanego modelu zasilacza. 

 

Zestaw 2-akumulatorowy 

Krok 1: Odklej osłonę taśm klejących Krok 2: Połącz wyjścia akumulatorów zgodnie z 
rysunkiem 

 
 

 
Krok 3: Ułóż akumulatory bokami na taśmie klejącej 
zachowując między nimi dystans 

 
Krok 4: Nałóż pokrywę kieszeni.  

  
 

 

 

Taśma 
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Zestaw 3-akumulatorowy 

Krok 1: Odklej osłonę taśm klejących Krok 2: Połącz wyjścia akumulatorów zgodnie z 
rysunkiem 

 

 
 
Krok 3: Ułóż akumulatory bokami na taśmie klejącej 
zachowując między nimi dystans 

 
Krok 4: Nałóż pokrywę kieszeni.  

 
 

 
 

 

 

 

Zestaw 4-akumulatorowy 

Krok 1: Odklej osłonę taśm klejących Krok 2: Połącz wyjścia akumulatorów zgodnie z 
rysunkiem 

 

 
  

Puste miejsce 

Taśma 

Taśma 

Taśma 

Taśma 
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Krok 3: Ułóż akumulatory bokami na taśmie klejącej 
zachowując między nimi dystans 

Krok 4: Nałóż pokrywę kieszeni.  

 

 
 

 

 

 

 

Zestaw 6-akumulatorowy 

Krok 1: Odklej osłonę taśm klejących Krok 2: Połącz wyjścia akumulatorów zgodnie z 
rysunkiem 

  

 
 
Krok 3: Ułóż akumulatory bokami na taśmie klejącej 
zachowując między nimi dystans 

 
Krok 4: Nałóż pokrywę kieszeni.  

 

 
 

 

Taśma 

Taśma 
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3. Sterowanie 
 

3-1. Przyciski sterujące 
 

Przycisk Funkcja 

ON/MUTE 

 Włącza zasilacz UPS. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 

 Wycisza alarm. Kiedy zasilacz pracuje na akumulatorach wciśnij przytrzymaj 
przycisk przez 5 sekund aby wyłączyć alarm. 

 Podczas nawigacji w ustawieniach przesuwa kursor w górę. 

 Test zasilacza. W trybie pracy sieciowej lub ECO przytrzymaj przycisk przez 5 
sekund. 

OFF/ENTER 

 Wyłącza zasilacz UPS. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy w trybie 
pracy akumulatorowej. Zasilacz przejdzie w stan uśpienia do czasu przywrócenia 
zasilania sieciowego lub przejdzie w tryb Bypass jeżeli funkcja ta jest włączona. 

 Podczas nawigacji w ustawieniach potwierdza wybór. 

SELECT 

 Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie LCD.  

 W trybie uśpienia lub Bypass pozwala na wejście w ustawienia zasilacza. W tym 
celu należy przytrzymać przycisk przez 5 sekund. 

 Podczas nawigacji w ustawieniach przesuwa kursor w dół. 

ON/MUTE + SELECT 

 Przełącza w tryb pracy Bypass. Podczas normalnej pracy wciśnij i przytrzymaj 
przyciski jednocześnie przez 5 sekund. Zasilacz przejdzie w tryb Bypass. Jeżeli 
wartość napięcia jest powyżej akceptowalnego poziomu zasilacz pozostanie w 
trybie normalnym. 

 

 

3-2. Panel LCD 
 

INFORMACJA: W zależności od modelu układ informacji wyświetlanych na panelu LCD może być inny. 
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Informacja Funkcja 

Czas pracy na akumulatorach 

 
Wskazuje pozostały czas pracy na wykresie. 

 
Wskazuje pozostały czas pracy w liczbach. H- godziny, M-minuty, S- sekundy 

Informacja o błędzie 

 
Wskazuje wystąpienie błędu lub awarii zasilacza 

 
Wskazuje numer błędu. Kody błędów omówione są w sekcji 3-5. 

Wyciszenie 

 
Wskazuje, że alarm jest wyciszony. 

Informacja o stanie akumulatorów i napięciu wyjściowym 

 

Wskazuje parametry napięcia na wyjściu zasilacz lub aktualne parametry 
akumulatorów: napięcie, częstotliwość 

Informacje o obciążeniu 

 

Wskazuje aktualny poziom obciążenia zasilacza. Zakresy: 0-25%, 26-50%, 51-75%, 
76-100%. 

 
Przeciążenie zasilacza. 

 
Zwarcie na wyjściu zasilacza. 

Informacja o programowalnych wyjściach napięcia 

 
Wskazuje, że wyjścia programowalne są w użyciu. 

Informacje o pracy zasilacza 

 

Zasilacz jest podłączony do sieci zasilającej. 

 
Akumulatory są podłączone. 

 
Pracuje obwód Bypass 

 
Zasilacz pracuje w trybie ECO 

 
Pracuje przetwornica napięcia 

 

Gniazda wyjściowe są aktywne 
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Informacje o akumulatorach 

 

Wskazuje aktualny poziom naładowania akumulatorów. Zakresy: 0-25%, 26-50%, 
51-75%, 76-100%. 

 
Uszkodzenie akumulatora 

 
Akumulator rozładowany 

Informacja o stanie akumulatorów i napięciu wejściowym 

 

Wskazuje parametry napięcia na wyjściu zasilacz lub aktualne parametry 
akumulatorów: napięcie, częstotliwość 

 

3-3. Sygnały dźwiękowe (alarm) 

Praca na akumulatorach Dźwięk co 4 sekundy 

Niski poziom naładowania akumulatorów Dźwięk co 1 sekundę 

Przeciążenie Podwójny dźwięk co 1 sekundę 

Błąd Dźwięk ciągły 

Tryb Bypass Dźwięk co 10 sekund 

 

3-4. Opis skrótów pojawiających się na wyświetlaczu LCD 

Skrót Wyświetlane Znaczenie 

ENA 
 

ENABLE / Włączone 

DIS  DOSABLE / Wyłączone 

ESC 
 

ESCAPE / Wyjście 

HLS 
 

HIGH LOSS / Max. wartość napięcia 

LLS  LOW LOSS / Min. wartość napięcia 

BAT 
 

BATTERY / Akumulator 

CF 
 

CONVERTER / Konwerter 

EP  EPO 

TP 
 

Temperatura 

CH 
 

CHARGER / Ładowarka 
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3-5. Ustawienia zasilacza UPS 
 

Ustawienia zasilacza pozwalają na zmianę jego trzech parametrów. 

 

 

Parametr 1 jest numerem programu (ustawień). Zasilacz posiada 9 programów, które mogą być konfigurowane. 

Parametry 2 oraz 3 są opcjami lub wartościami wybranego programu. 

 

Program 01: Ustawienie wartości napięcia wyjściowego 

 

Parametr 3: Napięcie wyjściowe 
Dla modeli 208/220/230/240 VAC, można ustawić następujące 
wartości napięcia:  208Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac  
 
Dla modeli  110/150/120/127 VAC, można ustawić 
następujące wartości napięcia:  110Vac, 115Vac, 120Vac, 
127Vac  

Program 02: Konwerter częstotliwości 

 

Konwerter częstotliwości utrzymuje ustaloną częstotliwość  
napięcia na wyjściu niezależnie od częstotliwości napięcia 
sieciowego. 
Możliwe opcje:  

 CF ENA: konwerter włączony  

 CF DIS: konwerter wyłączony  

Program 03: Ustawienia częstotliwości napięcia wyjściowego  

 

Funkcja pozwala na ustawienie wartości częstotliwości 
napięcia wyjściowego w trybie pracy z akumulatora BAT lub 
podczas pracy z zasilania sieciowego CF jeżeli funkcja 
konwersji częstotliwości jest włączona.  
Możliwe opcje:  

 BAT 50, BAT 60 

 CF 50, CF 60 
  

Program 04: Tryb ECO 

Parametr 1 

Parametr 2 Parametr 3 
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Tryb ECO pozwala na przeniesienie napięcia z wejścia zasilacza 
bezpośrednio na wyjście(Bypass) z pominięciem przetwornicy 
o ile parametry napięcia sieciowego odpowiadają tym 
zapisanym w ustawieniach. 
Możliwe opcje:  

 ENA : włączone 

 DIS: wyłączone 

Program 05: Tryb ECO - zakres napięć 

 

Pozwala na ustawienie zakresu akceptowalnych napięć na 
wejściu zasilacza przy których działa tryb ECO. 
Możliwe do ustawienia wartości maksymalne HLS: 

 Dla modeli 208/220/230/240 VAC można ustawić 
napięcie od +7 do +24V powyżej nominalnego. 

 Dla modeli 110/115/120/127 VAC można ustawić 
napięcie od +3 do +12V powyżej nominalnego. 

Możliwe do ustawienia wartości minimalne LLS: 

 Dla modeli 208/220/230/240 VAC można ustawić 
napięcie od -7 do -24V poniżej nominalnego. 

 Dla modeli 110/115/120/127 VAC można ustawić 
napięcie od -3 do -12V poniżej nominalnego. 

Program 06: Bypass 

 

Funkcja Bypass pozwala na przeniesienie napięcia z wejścia 
zasilacza bezpośrednio na wyjście z pominięciem przetwornicy. 
Możliwe opcje:  

 ENA : włączone 

 DIS: wyłączone 

Program 07: Bypass - zakres napięć 

 

Pozwala na ustawienie zakresu akceptowalnych napięć na 
wejściu zasilacza przy których działa Bypass. 
HLS:  

 dla modeli 208/220/230/240VAC  
zakres od 230 do 264VAC  

 dla modeli 110/115/120/127VAC  
zakres od 120 do 132VAC  

LLS:  

 dla modeli 208/220/230/240VAC  
zakres od 170 do 220VAC  

 dla modeli 110/115/120/127VAC  
zakres od 85 do 115VAC  

Program 08: Programowalne wyjścia napięcia 

 

Możliwe opcje:  

 ENA : włączone 

 DIS: wyłączone 

Program 09: Programowalne wyjścia napięcia – czas działania 
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Pozwala na ustawienie czasu działania programowalnych wyjść 
napięcia po zaniku napięcia sieciowego. 
Możliwy do ustawienia zakres mieści się w przedziale od 0 do 
999 minut. 

Program 00: Wyjście z ustawień 
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3-6. Opis trybów pracy zasilacza UPS 
 

Tryb pracy Opis Wyświetlacz LCD 

Normalny / Online 

Zasilacz UPS pracuje normalnie 
przekazując napięcie z wejścia na wyjście 
poprzez wbudowaną przetwornicę.  

Akumulatory są ładowane. 

 

ECO 

Kiedy poziom napięcia wejściowego 
znajduje się w ustalonym zakresie 
napięcie wejściowe trafia bezpośrednio 
na wyjście. 
Akumulatory są ładowane. 

 

Konwersja częstotliwości 

Kiedy wartość częstotliwości napięcia 
sieciowego waha się w zakresie od 40Hz 
do 70Hz wewnętrzny konwerter zmienia 
ją do ustalonego poziomu 50 lub 60Hz. 

Akumulatory są ładowane. 

 

Zasilanie z akumulatorów 

Kiedy zakres napięcia sieciowego jest 
poza akceptowalnym poziomem lub 
napięcia niema w ogóle urządzenie 
czerpie prąd z akumulatorów. Sygnał 
alarmowy pojawia się co 4 sekundy. 

 

Bypass 

Kiedy zakres napięcia sieciowego jest na 
właściwym poziomie ale urządzenie jest 
przeciążone przechodzi w tryb Bypass. 
Sygnał alarmowy pojawia się co 10 
sekund. 
Akumulatory są ładowane.  

Oczekiwanie / Standby 

Gniazda wyjściowe są wyłączone. 

Akumulatory są ładowane. 
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3-7. Kody błędów 
 

Zdarzenie Kod Ikona Zdarzenie Kod Ikona 

Szyna danych – błąd startu 01 x Za niskie napięcie na wyjściu 13 x 

Szyna danych – napięcie za wysokie 02 x Zwarcie na wyjściu 14  

Szyna danych – napięcie za niskie 03 x Wysokie  napięcie akumulatora 27 
 

Szyna danych – niestabilna praca 04 x Niskie napięcie akumulatora 28 
 

Błąd podczas startu przetwornicy 11 x Przegrzanie 41 x 

Za wysokie napięcie na wyjściu 12 x Przeciążenie 43  
 

 

3-8. Ikony ostrzegawcze 
 

Ostrzeżenie Ikona Alarm 

Niski poziom naładowania  Dźwięk co 1 sekundę 

Przeciążenie  Dźwięk podwójny co 1 sekundę 

Odłączony akumulator 
 

Dźwięk co 1 sekundę 

Przeładowanie 

 

Dźwięk co 1 sekundę 

Awaria przewodu zasilającego 

 

Dźwięk co 1 sekundę 

EPO włączone  Dźwięk co 1 sekundę 

Przegrzanie  Dźwięk co 1 sekundę 

Awaria ładowania  Dźwięk co 1 sekundę 

Napięcie poza ustalonym zakresem 
Bypass  

Dźwięk co 1 sekundę 
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4. Rozwiązywanie problemów 
 

Jeżeli zasilacz UPS nie dział poprawnie przed kontaktem z serwisem należy poszukać rozwiązania w tabeli poniżej. 

Objawy Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak wizualnych i dźwiękowych oznak 
działania pomimo prawidłowego 
zasilania. 

Wtyczka zasilania jest włożona 
nieprawidłowo. 

Sprawdź czy kabel jest 
podłączony do zasilania. 

Wtyczka zasilania jest włożona w 
gniazdo wyjściowe. 

Przełóż kabel we właściwe 
gniazdo. 

Widoczna jest ikona  oraz kod błędu 

. Co sekundę słychać również sygnał 
alarmowy. 

Włączona jest funkcja EPO. 
Zamknij obwód złącza EPO na 
tylnym panelu zasilacza. 

Widoczne są ikony  oraz . Co 
sekundę słychać również sygnał 
alarmowy. 

Przewód fazowy oraz neutralny 
są zamienione. 

Wyjmij, obróć o 180o i włóż wtyk 
zasilający. 

Widoczne są ikony  oraz . Co 
sekundę słychać również sygnał 
alarmowy. 

Akumulator wewnętrzny lub 
zewnętrzny jest podłączony 
nieprawidłowo. 

Sprawdź podłączenie 
akumulatorów. 

Wyświetla się kod błędu 27 oraz 

widoczna jest ikona . Sygnał 
alarmowy brzmi ciągle. 

Napięcie na akumulatorach jest 
zbyt wysokie lub ładowarka 
uległa uszkodzeniu. 

Skontaktuj się z serwisem 

Wyświetla się kod błędu 28 oraz 

widoczna jest ikona . Sygnał 
alarmowy brzmi ciągle. 

Napięcie na akumulatorach jest 
zbyt niskie lub ładowarka uległa 
uszkodzeniu. 

Skontaktuj się z serwisem 

Widoczne są ikony  oraz . 

 Co sekundę słychać również podwójny 
sygnał alarmowy. 

UPS jest przeciążony Odłącz nadmiar odbiorników 

UPS jest przeciążony. Urządzenia 
zasilane są poprzez Bypass. 

Odłącz nadmiar odbiorników 

Po powtarzających się 
przeciążeniach, UPS jest 
zablokowany w trybie Bypass. 
Podłączone urządzenia są 
zasilane bezpośrednio z sieci 
elektrycznej. 

Odłącz nadmiar odbiorników a 
następnie wyłącz UPS i włącz 
ponownie. 

Wyświetla się kod błędu 43 oraz 

widoczna jest ikona . Sygnał 
alarmowy brzmi ciągle. 

Urządzenie wyłączyło się 
automatycznie z powodu 
przeciążenia. 

Odłącz nadmiar odbiorników a 
następnie zresetuj UPS. 

Wyświetla się kod błędu 14 oraz Urządzenie wyłączyło się Sprawdź przewody wyjściowe 
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widoczna jest ikona . Sygnał 
alarmowy brzmi ciągle. 

automatycznie z powodu zwarcia 
na wyjściu. 

urządzenia na wypadek zwarcia. 

Wyświetlają się kody błędów 1, 2, 3, 4, 
11, 12, 13, 14. Alarm dźwiękowy brzmi 
ciągle. 

Wystąpiło uszkodzenie wewnątrz 
urządzenia.  

1. Odbiorniki są zasilane 
przez Bypass 

2. Odbiorniki nie są zasilane 

Skontaktuj się z serwisem 

Czas pracy na akumulatorach jest krótszy 
niż powinien. 

Akumulatory nie są w pełni 
naładowane. 

Ładuj akumulatory przez 
minimum 5 godzin a następnie 
sprawdź ich pojemność. Jeżeli 
problem nie znikł skontaktuj się 
z serwisem. 

Akumulatory są uszkodzone 
Skontaktuj się z serwisem w celu 
wymiany akumulatorów. 

 

 

5. Przechowywanie i konserwacja 
 

Zasilacz UPS zbudowany jest z podzespołów, które nie nadają się do naprawy poza wyspecjalizowanym serwisem. 

Jeżeli czas pracy akumulatorów minął ( od 3 do 5 lat przy temperaturze otoczenia 25oC) muszą one zostać 

wymienione na nowe. 

Pamiętaj 

Zużyte akumulatory i baterie niszczą środowisko i muszą zostać przekazane instytucji zajmującej się ich utylizacją.  

  

Przechowywanie 

Przed wyłączeniem urządzenia na dłuższy czas należy w pełni naładować wewnętrzne akumulatory. Dlatego zaleca 

się najpierw ładować je prze 5 godzin. Podczas składowania zasilacz należy umieścić w osłoniętym, chłodnym i 

suchym miejscu.  Zaleca się okresowe ładowanie akumulatorów zasilacza zgodnie z tabelą poniżej. 

Temperatura składowania Okres doładowania Czas ładowania 

-25°C - 40°C  co 3 miesiące 1-2 godzin 

40°C - 45°C  co 2 miesiące 1-2 godzin 
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6. Specyfikacja 
 

MODEL 1K(L) 1.5K(L) 2K(L) 3K(L) 

Moc VA/W  1000 VA/800 W 
1500 VA/1200 

W 
2000 VA/1600 W 

3000 VA/2400 
W 

Wejście 

Zakres 
napięć 

Modele 
niskonapięciowe 

od 85 VAC ± 5 % do 170 VAC ± 5 % 

Modele 
wysokonapięciowe 

od 150 VAC ± 5 % do 290 VAC ± 5 % 

Zakres częstotliwości 45Hz ~ 55Hz lub 56Hz ~ 65Hz 

Współczynnik mocy ≧0.99 

Wyjście 

Napięcie wyjściowe 110/115/120/127 VAC lub 208/220/230/240VAC 

Regulacja napięcia ± 1% 

Zakres częstotliwości 
(synchronizacja) 

48 ~ 52Hz lub 58 ~ 62Hz 

Zakres częstotliwości (praca na 
akumulatorach) 

50 Hz ± 0.2Hz lub 60Hz ± 0.2 Hz 

Współczynnik szczytu (CF) 3:1 (max.) 

Harmoniczne 
≦ 2% 

8%max (tryb akum. przed odłączeniem) 

Czas 
przełączania 

AC / DC zero 

Przetwornica / 
Bypass 

typowo 4ms 

Kształt fali napięcia pełna sinusoida 

Sprawność 

Tryb AC 86% (typical), 88% (peak) 88% (typical), 90% (peak) 

Tryb akumulatorowy 83% (typical), 86% (peak) 85% (typical), 88% (peak) 

Akumulatory 

Modele 
standardowe 

Typ 2V/9Ah 12V/7Ah 12V/9Ah 12V/9Ah 12V/7Ah 12V/9Ah 

Ilość 2 3* 3 4 6* 6 

Czas ładowania 4 godziny aby odzyskać 90% pojemności (typowo) 

Prąd ładowania 1 A (max.) 

Napięcie 
ładowania 

27.4 
VDC± 

1% 

41.1 
VDC ± 

1% 
41.1 VDC ± 1% 

54.8VDC 
± 1% 

82.1VDC 
± 1% 

82.1VDC ± 1% 

Modele Typ i ilość Zależy od pojemności akumulatorów zewnętrznych 



23 | S t r o n a  
 

o 
wydłużonym 
działaniu 

Prąd ładowania 8A (max.) 

Napięcie 
ładowania 

27.4 
VDC± 

1% 

41.1 
VDC ± 

1% 
41.1 VDC ± 1% 

54.8VDC 
± 1% 

82.1VDC 
± 1% 

82.1VDC± 1% 

Wymiary i waga 

Modele 
standardowe 

Wymiary (mm) 
380 x 
438 x 

88 

480 x 
438 x 88 

480 x 438 x 88 
480 x 

438 x 88 
600 x 

438 x 88 
600 x 438 x 88 

Waga (kg) 13.2 18.4 18.5 20.6 25.7 29 

Modele 
o 
wydłużonym 
działaniu 

Wymiary (mm) 
380 x 
438 x 

88 

480 x 
438 x 88 

480 x 438 x 88 
480 x 

438 x 88 
600 x 

438 x 88 
600 x 438 x 88 

Waga (kg) 9.1 11.3 10.7 11.3 14.6 14.8 

Środowisko pracy 

Wilgotność 20-90 % RH przy 0- 40°C (bez kondensacji) 

Poziom hałasu Mniej niż  50dBA przy 1 metrze 

Sterowanie 

Smart RS-232/USB  Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/2012, Linux, Unix, MAC  

SNMP (opcja) 
Zarządzanie urządzeniem poprzez moduł SNMP dostępny przez przeglądarkę  

web 

 

*W modelach na niskie napięcie dostępne tylko 12V/7Ah x 3 dla modelu 1K oraz 12V/7Ah x 6 dla modelu 2K. 
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