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WPROWADZENIE 
 
Gratulujemy zakupu UPS-a Vision Dual  

 
 
 
UPS opisany w tej instrukcji obsługi jest produktem wysokiej, jakości który został szczegółowo zaprojektowany i 
zbudowany aby zagwarantować najwyższy poziom sprawności i bezawaryjności. 
 
 
Urządzenie to może być zainstalowane przez każdego pod warunkiem DOKŁADNEGO PRZECZYTANIA TEJ 
INSTRUKCJI OBSŁUGI.  
 
Zasilacz UPS i dodatkowe baterie zewnętrzne generują niebezpieczne wysokie napięcia elektryczne. Wszelka 
obsługa musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.  

 
 
Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje użytkowania i instalacji  zasilaczy UPS i dodatkowych baterii 
zewnętrznych. Aby uzyskać informacje na temat korzystania i zmaksymalizować wydajność urządzenia, należy 
zachować tę instrukcję i dokładnie ją przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 
 
 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
W rozwój swoich produktów, nasza firma przeznacza znaczne zasoby na analizę aspektów środowiskowych.  
Wszystkie nasze produkty podlegają realizacji celów określonych w systemie zarządzania środowiskowego, 
opracowanych przez firmę zgodnie z obowiązującymi standardami. 
 
 
Żadne materiały niebezpieczne takie jak CFC, HCFC lub azbest nie są wykorzystywane przy produkcji tego produktu.  
 
 
Wybierając opakowania, kładziemy nacisk na wybór materiału wykonanego surowców wtórnych.  
Dla prawidłowej utylizacji, należy oddzielić i określić rodzaj materiału, z którego wykonane jest opakowanie, zgodnie z 
tabelą poniżej. Wrzucać wszystkich materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest 
używany. 
 
 
 
 

OPIS MATERIAŁ 
Karton Karton 

Róg opakowania Pianka Stratocell 

Folia ochronna Polietylen 

Folia na akcesoria Polietylen 

 
 
 

UTYLIZACJA PRODUKTU 
 
UPS i bateria zawierają płytki elektroniczne oraz ołów, które są uważane za odpady toksyczne i niebezpieczne. Kiedy 
produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy pozbyć się go zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Utylizacja produktu w pełnym zakresie przyczynia się do poszanowania środowiska i własnego zdrowia. 
 
 

 
© Kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji, w całości lub w części jest zabronione bez uprzedniej zgody producenta. 

W celu udoskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu opisanego w każdej chwili i bez uprzedzenia. 
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PREZENTACJA 

Seria VISION DUAL jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy wymagają maksymalnego bezpieczeństwa i 
wszechstronności od ich systemów energetycznych. VISION DUAL jest najlepszym systemem ochrony dostępnym dla 
urządzeń sieciowych, serwerów i systemów pamięci konwencjonalnej. 
 
Seria VISION DUAL wykorzystuje najnowszą technologię Line Interactive i sinusoidalne napięcie wyjściowe. Technologia 
ta pozwala na wysoką wydajność i zmniejszenie zużycia energii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego 
poziomu ochrony przed zakłóceniami z sieci zasilającej 
 
Ta rodzina produktów została zaprojektowana z myślą o wszechstronności, pozwalając na instalację w obu pozycjach 
Tower i Rack. Poniżej przedstawiono, w jaki sposób produkt może być zainstalowany w dwóch różnych położeniach: 
 
 

 
 
 
Zasilacz jest wyposażony w dedykowaną baterię, który pozwala na łatwą wymianę (hot swap) w sposób całkowicie 
bezpieczny dzięki systemowi zasilania chronionego. 
Możliwe jest użycie jednego lub więcej modułów rozszerzeń autonomii (dodatkowa bateria zewnętrzna -  wyposażenie 
opcjonalne) o tych samych wymiarach i estetycznym wyglądzie jak UPS. 
 

 
 
 
Modele serii ER są wyposażone w powiększone ładowarki akumulatorów dla zapewnienia ciągłości działania dla 
długich czasów podtrzymania. Dla tych wersjach, baterie są umieszczone w oddzielnych obudowach. 
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WIDOKI ZASILACZA UPS  

WIDOK Z PRZODU 

 

  
 
 
 
 

 
Demontowalny/obracalny wyświetlacz 

 

 
Demontowalny przedni panel 

 
Szczeliny 

 
Podłączenie baterii zewnętrznej 

 
Przycisk Włącz/wyłącz 

 
Miejsce na baterie 
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WIDOK Z TYŁU 

 

  
  

Model 1100VA / 1500VA Model 2200VA / 3000VA 
 
 
 
 

 
Port komunikacji RS232 

 

 
Port zewnętrznej baterii (opcja) 

 
Port komunikacji USB 

 
Gniazdo wyjściowe IEC 10A  

 
Gniazdo wyjściowe IEC  16A  

 
Wtyczka wejściowa IEC 16A  

 
Dodatkowe gniazdo komunikacji 

 
Wtyczka wejściowa IEC 10A  

 
Wentylatory  

 
Wyłącznik główny 

 
Płyta terminal zdalnego sterowania    
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WIDOK WYŚWIETLACZA 

 

 
 
 
 

 
“SEL” - przycisk (Wybór) 

 

 
Poziom obciążenia 

 
“ON” - przycisk (Włącz) 

 
Konfiguracja 

 
“STAND-BY” - przycisk  

 
Żądanie konserwacji 

 
Praca normalna 

 
Timer 

 
Praca z sieci  

 
Pomiary 

 
Praca z baterii  

 
Stand-by / alarm 

 
Aktywny AVR   

 
EnergyShare 

 
Poziom naładowania baterii    
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BATERIA ZEWNĘTRZNA (OPCJA – NIE JEST DOSTARCZANA 

WRAZ Z UPS-EM) 
 
Bateria zewnętrzna w obudowie stanowi wyposażenie dodatkowe dla całej rodziny produktów (ten sam wygląd i 
wymiary) 
Bateria zewnętrzna zawiera akumulatory, które pozwalają wydłużyć czas podtrzymania podczas dłuższych awarii 
energetycznych. Liczb zastosowanych akumulatorów może się różnić w zależności od typu UPS-a do jakiego jest 
przeznaczona. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić czy napięcie baterii zewnętrznej jest zgodne z dopuszczalnym 
napięciem zasilacza UPS, do którego jest przeznaczona. 
 
Kilka sztuk obudów baterii zewnętrznych może być podłączonych szeregowo w celu wydłużenia czasu podtrzymania. 
 
Jeżeli UPS jest podłączony do baterii zewnętrznej, maksymalna moc czynna jest obniżona z 0,9 do 0,8.  
 
 
 

WIDOKI 

 

   
   

Widok z przodu Widok z przodu 
(zdjęty panel) 

Widok z tyłu 

 
 

 
Demontowany/obracalny panel baterii  

 
Rozłącznik baterii 

 
Demontowalny panel przedni  

 
Podłączenie baterii zewnętrznej 
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INSTALACJA 

 

SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI 

Po otwarciu opakowania, trzeba sprawdzić kompletność zawartości. 
Opakowanie musi zawierać: 
 

UPS Stopki 

 

 

  

Kabel zasilający - IEC 10A 
(IEC 16A tylko dla modeli 2200/3000VA) 

2 IEC 10A kabel połączeniowy 

 
 

  

Kabel USB  Kabel RS232  Instrukcję obsługi CD + Instrukcję bezpieczeństwa 

 

 

 
  

Uchwyty do montażu w szafie Śruby do uchwytów 

 
 

  

Wtyczka baterii zewnętrznej 
(tylko w wersji ER) 

Wtyczka męska IEC 16A  
(tylko dla modeli 2200/3000VA) 
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ŚRODOWISKO INSTALACJI 

UPS i bateria muszą być zainstalowane w wentylowanych, czystych warunkach, które są chronione przed złą pogodą.  
Wilgotność względna nie może przekraczać maksymalnych wartości podanych w tabeli danych technicznych.  
Temperatura otoczenia, podczas pracy zasilacza UPS, musi zawierać się między 0 i 40 ° C, a UPS nie może być 
umieszczony w miejscach, które są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub gorącego powietrza. 
 

 

Zalecana temperatura pracy zasilacza UPS i baterii to 20 do 25°C. Rzeczywista żywotność baterii wynosi 
średnio 5 lat w temperaturze pracy 20 ° C. Jeżeli temperatura pracy osiąga 30 ° C, żywotność baterii spada 
o połowę. 

  

 

To jest produkt kategorii C2. W środowisku mieszkalnym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, 
w którym to przypadku użytkownik może być zmuszony do podjęcia się dodatkowych pomiarów. 

 

 

 

INSTALACJA BATERII ZEWNĘTRZNEJ 

 

UWAGA: 
SPRAWDŹ CZY NAPIĘCIE BATERII ZEWNĘTRZNEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ JEST ZGODNE Z 
DOPUSZCZALNYM NAPIĘCIEM ZASILACZA UPS 

Baterie zewnętrzne mogą być instalowane szeregowo po kilka sztuk, aby wydłużyć czas podtrzymania. Podłącz baterie 
zewnętrzne jak pokazano poniżej: 
Jeżeli UPS jest podłączony do baterii zewnętrznej, maksymalna moc czynna jest obniżona z 0,9 do 0,8. 
 

 
 

USTAWIANIE NOMINALNEJ POJEMNOŚCI BATERII 

Przed instalacją jednej lub kilku baterii zewnętrznych, UPS musi być skonfigurowany w celu aktualizacji wartości 
nominalnej pojemności (pojemność baterii wewnętrznej UPS + baterii zewnętrznych) za pomocą dedykowanego 
oprogramowania konfiguracyjnego UPSTools znajdującego się na płycie CD-ROM dostarczanej wraz z UPS.  
Baterie zewnętrzne mogą być zainstalowane tylko podczas gdy UPS jest wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego. 
 
 

 

UWAGA: 

Kable połączeniowe nie mogą być przedłużane przez użytkownika.  
Po podłączeniu zasilacza UPS z baterią zewnętrzną, włóż bezpieczniki i włącz rozłącznik baterii. 
(SWBATT) 
Nie ma możliwości podłączenia więcej niż jednego zasilacza UPS do pojedynczej baterii zewnętrznej, lub 
do kilku baterii zewnętrznych. 
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WERSJA TOWER  

Ten rozdział opisuje przygotowanie zasilacza UPS i baterii zewnętrznej do użytkowania w wersji Tower. 

 

 

UWAGA: 

Dla bezpieczeństwa swojego i produktu, przestrzegaj instrukcji podanych poniżej. 

ZANIM ZACZNIESZ WYKONYWAĆ JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI, UPEWNIJ SIĘ CZY UPS JEST 
WYŁĄCZONY, CZY NIE JEST PODŁĄCZONY DO ZASILANIA Z SIECI ORAZ CZY NIE JEST 
PODŁĄCZONE JAKIEKOLWIEK OBCIĄŻENIE 

 
 
Po wyjęciu z opakowania, UPS jest już przygotowany do montażu w konfiguracji Tower.  

Aby zakończyć konfigurację, wystarczy zamontować zasilacz na dwóch nogach.  
 
 

  Każda noga składa się z dwóch części, które należy ze sobą połączyć na zatrzask. Aby połączyć postępuj jak 
na obrazku. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Połącz dwie nogi i umieść na nich zasilacz UPS jak pokazano na rysunku poniżej. 
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WERSJA TOWER Z BATERIĄ ZEWNĘTRZNĄ 

 

ZANIM ZACZNIESZ WYKONYWAĆ JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI, UPEWNIJ SIĘ CZY: 

 UPS JEST WYŁĄCZONY, CZY NIE JEST PODŁĄCZONY DO ZASILANIA Z SIECI ORAZ CZY 
NIE JEST PODŁĄCZONE JAKIEKOLWIEK OBCIĄŻENIE  

 BATERIA ZEWNĘTRZNA JEST ODŁĄCZONA OD ZASILACZA UPS, OD INNYCH BATERII I 
MA ROZŁĄCZONE BEZPIECZNIKI  

 

 
 Dla wersji z baterią zewnętrzną każda noga składa się z trzech części. Zmontuj obie nogi jak pokazano na 

rysunku poniżej. 

 

 
 

 

 

 
 Umieść zasilacz UPS I baterię zewnętrzną na podstawkach 

 

 

 
 

 

 
 Dla każdej dodatkowej baterii zewnętrznej powtórz czynności opisane powyżej. 
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WERSJA RACK 

Kolejność operacji których należy przestrzegać aby zmienić zasilacz UPS lub baterię zewnętrzną w wersję RACK. 
 
 

 

ZANIM ZACZNIESZ WYKONYWAĆ JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI, UPEWNIJ SIĘ CZY: 

 UPS JEST WYŁĄCZONY, CZY NIE JEST PODŁĄCZONY DO ZASILANIA Z SIECI ORAZ CZY 
NIE JEST PODŁĄCZONE JAKIEKOLWIEK OBCIĄŻENIE  

 BATERIA ZEWNĘTRZNA JEST ODŁĄCZONA OD ZASILACZA UPS, OD INNYCH BATERII I 
MA ROZŁĄCZONE BEZPIECZNIKI 

 
 
 
 

1 - Unieś panel z boku i delikatnie wyjmij go na tyle, aby go obrócić. 
UWAGA: Panel musi być wyjmowany delikatnie  
NIE ODŁĄCZAJ CAŁKOWICIE PANELU OD ZASILACZA UPS  

 
 
 
 
 

2 - Obróć panel 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i włóż go z 
powrotem w jego gniazdo. 

 
 
 

3 - Używając dostarczonych śrub zamontuj uchwyty z boku zasilacza UPS 
lub baterii jak pokazano na rysunku.  

 
 
 
 
 
UWAGA: Ze względu duży ciężar, jest wymagane użycie wsporników podczas montażu wersji Rack (za pomocą 

prowadnicy w kształcie litery L). Z tego samego powodu zalecane jest, aby zasilacz i bateria zewnętrzna były 
zainstalowane w dolnej części obudowy szafy. 
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UŻYTKOWANIE 

 

PODŁĄCZENIE I WŁĄCZANIE PO RAZ PIERWSZY 

1) Sprawdź, czy w instalacji są zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami chroniące UPS-a. Zalecana 
wartość zabezpieczenia to 10A (dla wersji 1100VA i 1500VA) i 16A (dla wersji 2200 VA, 3000VA i ER) z 
charakterystyką B lub C. 

2) Podłącz zasilanie za pomocą dostarczonego przewodu. 

3) Wciśnij przycisk ON/OFF na przednim panelu. 

4) Po kilku chwilach, UPS się włączy, zaświeci się wyświetlacz, usłyszysz sygnał dźwiękowy oraz ikona  
zacznie migać. UPS jest w trybie pracy stand-by: zużywa małą ilość energii. Mikrokontroler nadzorujący 
autodiagnostykę jest zasilany, baterie są ładowane i wszystko jest gotowe do uruchomienia UPS-a. Bateria 
również pracuje w trybie stand-by, pod warunkiem, że timer jest aktywny 

5) Podłącz odbiory do gniazd z tyłu UPS-a za pomocą dostarczonych przewodów lub przewodów nie dłuższych 
niż 10 metrów.  
UWAGA: nie podłączaj odbiorów pobierających więcej niż 10A do gniazd IEC 10A. Dla odbiorów 
przewyższających taki pobór użyj gniazd IEC 16A. (dostępne w wersjach 2200/3000VA) 

6) Na wyświetlaczu sprawdź jaki jest ustawiony tryb pracy, i jeśli to konieczne sprawdź punkt “Konfiguracja trybów 
pracy” aby ustawić wymagany tryb. Dla zaawansowanych trybów pracy zastosuj oprogramowanie UPSTools 
które można pobrać ze strony www.riello-ups.com. 

 
 

WŁĄCZENIE PRZY ZASILANIU Z SIECI 

1) Wciśnij przycisk “ON” przez 1 sekundę. Po wciśnięciu wszystkie ikony na wyświetlaczu zapalą się na 1 sekundę 
i usłyszysz dźwięk. 

2) Włącz odbiory jakie są podłączone do UPS-a. 

Tylko podczas włączania po raz pierwszy: po 30 sekundach, sprawdź czy UPS działa poprawnie: 

1) Zasymuluj zanik napięcia poprzez odłączenie zasilania UPS-a. 

2) Odbiory powinny być zasilane, ikona  powinna się świecić na wyświetlaczu oraz powinien być 
słyszalny dźwięk co 4 sekundy. 

3) Gdy ponownie podłączymy zasilanie UPS powinien powrócić do trybu pracy z zasilaniem z sieci. 

 
 
 

WŁĄCZANIE PRZY ZASILANIU Z BATERII 

1) Wciśnij przycisk ON/OFF na przednim panelu. 

2) Przytrzymaj przycisk “ON”, przez co najmniej 5 sekund. Wszystkie ikony na wyświetlaczu zaświecą się przez 1 
sekundę. 

3) Włącz odbiory podłączone do UPS-a. 

 
 
 

WYŁĄCZANIE ZASILACZA UPS 

Aby wyłączyć zasilacz UPS wciśnij I przytrzymaj przycisk “STAND-BY”, przez co najmniej 2 sekundy. UPS przełącza się 

w tryb stand-by oraz świeci się ikona  : 

1) Jeśli zasilacz jest zasilany z sieci, trzeba wcisnąć przycisk ON/OFF, aby całkowicie wyłączyć UPS. 

2) Podczas gdy UPS jest zasilany z baterii i timer jest nieustawiony, zasilacz wyłącza się automatycznie po 30-tu 
sekundach. W przypadku gdy timer jest ustawiony, wciśnij i przytrzymaj przycisk "STBY”, przez co najmniej 5 
sekund. Aby wyłączyć UPS całkowicie wciśnij przycisk ON/OFF. 
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INFORMACJE WYŚWIETLANE NA PANELU 

Poniżej zostały opisane różne informacje jakie mogą być wyświetlane na panelu. 
 
 

INFORMACJE O STANIE PRACY  

IKONA STATUS OPIS 

  

 

Świeci się Wykrycie błędu 

Miga UPS jest w stanie stand-by 

 

 

Świeci się Praca normalna 

Miga UPS jest w trybie „wymiany baterii” 

 

 

Świeci się UPS pracuje zasilany z sieci 

 

 

Świeci się 
UPS pracuje z baterii. W tym stanie, UPS emituje sygnał akustyczny co 
4 sekundy. 

Miga 
Wstępny alarm niskiego poziomu naładowania baterii. Oznacza, że czas 
podtrzymania baterii zbliża się do końca, UPS emituje sygnał akustyczny 
co 1 sekundę.  

 

 

Świeci się Aktywny AVR 

 

 

Dynamicznie Wyświetla szacowany poziom naładowania baterii. 

 

 

Dynamicznie 
Wyświetla procentowe obciążenie UPS-a w stosunku do wartości 
nominalnej. 

 

 
Świeci się Wymagana konserwacja. Skontaktuj się z serwisem. 

 

 

Świeci się 
Timer włączony (zaprogramowane włączanie I wyłączanie UPS-a). 
Timer może być aktywowany/dezaktywowany za pomocą dostarczonego 
oprogramowania. 

Miga 1 minutę przed włączeniem UPS-a i 3 minuty przed wyłączeniem UPS-a 

 

 

Nie świeci się* Gniazda EnergyShare nie są skonfigurowane. (zawsze aktywne). 

Świeci się * 

Używając oprogramowania UPSTools gniazda EnergyShare zostały 

skonfigurowane (na przykład: ustawienie progu wczesnego alarmu 
rozładowania) Gniazda są aktywne. 

Miga * 
Powiązane zdarzenie miało miejsce, gniazdo EnergyShare zostało 
rozłączone. 

 
* Więcej informacji na temat konfiguracji gniazd EnergyShare, patrz "Dodatkowe funkcje " 
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INFORMACJE POMIAROWE 

Przedni panel może być używany do wyświetlania ważnych informacji o pracy UPS. Gdy UPS jest włączony, na 
wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia głównego. 
Aby wyświetlić inny pomiar, nacisnąć przycisk "SEL", aż pojawi się żądany pomiar.  
W przypadku błędu / alarmu (FAULT) lub blokady (LOCK), wyświetlacz automatycznie pokaże rodzaj i kod 
odpowiedniego alarmu. 
 
Wybrane przykłady są pokazane poniżej: 
 
 
 

GRAFIKA 
(1)

 OPIS  GRAFIKA 
(1)

 OPIS 

     

 

Napięcie sieci 

 

 

Procentowe obciążenie 
baterii 

     

 

Częstotliwość sieci 

 

 

Całkowite napięcie 
baterii 

     

 

Napięcie wyjściowe UPS-a 

 

 

Procentowe obciążenie 

     

 

Częstotliwość wyjściowa 

 

 

Pobór prądu przez 
obciążenie 

     

 

Czas podtrzymania baterii 

 

 

Temperatura wewnątrz 
UPS-a 

     

 

Błąd / Alarm 
(2)

: 

odpowiedni kod jest 
wyświetlany 

 

 

Zablokowany 
(2)

: 

odpowiedni kod jest 
wyświetlany 

 

(1)
 Wartości przedstawione na grafikach są wyłącznie przykładowe. 

(2)
 Kody FAULT / LOCK (BŁĄD/BLOKADA) mogą być wyświetlone tylko gdy są aktywne (obecność błędu/alarmu lub 

blokady). 
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KONFIGURACJA TRYBÓW PRACY 

Obszar wyświetlania przedstawiony na rysunku pokazuje aktywny tryb 
pracy oraz pozwala użytkownikowi wybrać inne tryby bezpośrednio z 
panelu. 

 
 
Postępowanie: 

 Aby wejść w pole wyboru przytrzymaj przycisk “SEL”. 

 Ikona odpowiadające aktualnemu trybowi pracy jest wyświetlana. 

  Aby zmienić tryb pracy wciśnij przycisk “ON”. 

 Aby potwierdzić wybór trybu pracy przytrzymaj przycisk “SEL” przez co najmniej 3 sekundy. 

 
 

MOŻLIWE USTAWIENIA 

UPS jest przygotowany do konfiguracji różnych trybów pracy: 

 L.I. normalny tryb pracy 

 ECO tryb w którym UPS zużywa najmniej energii, I dlatego jest najbardziej  

 MODE używając oprogramowania UPSTools możliwe jest dostosowanie właściwości pracy UPS-a 

 
 

FUNKCJE DODATKOWE 

 
TRYB “BATTERY SWAP” (wymiana baterii) 
 

Tryb "wymiany baterii" umożliwia, pozostawienie UPS-a w trybie pracy normalnej z sieci zasilającej. W tym stanie 
obciążenie jest zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej, każde zakłócenie w sieci bezpośrednio wpływa na obciążenie. 
 

 

UWAGA: 
PRZED wykonaniem poniższej procedury należy sprawdzić, czy UPS nie pracuje z baterii. 

 
UWAGA: nawet gdy UPS jest włączony, obciążenie zostanie odłączone w przypadku zaniku zasilania. 

Jeśli wejście zasilania odbiega od ustalonych tolerancji, UPS automatycznie przełącza się w tryb STD-BY i odłącza 
obciążenie. 
 
Aby wprowadzić UPS w tryb “battery swap” wciśnij I przytrzymaj jednocześnie przyciski ON i SEL przez co najmniej 4 
sekundy. 
Kod "C02" pojawi się na wyświetlaczu. 
Aby powrócić do normalnego trybu wciśnij I przytrzymaj jednocześnie przyciski ON i SEL przez co najmniej 4 sekundy. 
 
 
PROGRAMOWALNE DODATKOWE GNIAZDA WYJŚCIOWE (EnergyShare) 
 

Gniazda EnergyShare pozwalają na automatyczne odłączenie obciążenia podłączonego do nich w pewnych warunkach 
roboczych. Wydarzenia, które określają automatyczne odłączenie gniazd EnergyShare mogą być wybrane przez 
użytkownika za pośrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego UPSTools. Na przykład, można wybrać rozłączenie 
gniazd po pewnym okresie eksploatacji akumulatora lub po osiągnięciu progu alarmu wstępnego rozładowania baterii, 
lub gdy występuje przeciążenie. 
Domyślnie gniazda Energyshare nie są skonfigurowane I pracują jak wszystkie inne. 
Funkcja EnergyShare jest powiązana z ikoną na wyświetlaczu, której znaczenie zostało wyjaśnione w akapicie 
zatytułowanym "Informacje o stanie pracy".  
Obecność i ilość tych gniazd zależy od typu UPS-a, odznaczają się one w innym kolorem w stosunku do pozostałych 
gniazd. 
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Płytka zdalnego włączenie/wyłączenie 
 

Terminal zdalnego sterowania pozwala na realizację funkcji REPO (Remote Emergency Power Off – Zdalne Awaryjne 
Wyłączenie Zasilania) tzn. pozwala zdalnie włączyć / wyłączyć UPS. 
 
UPS jest wyposażony przez producenta w styki p-poż. REPO. Aby podłączyć zewnętrzny obwód p-poż. należy usunąć 
zworę i podłączyć do styku normalnie zamkniętego urządzenia.  
W nagłych przypadkach, gdy użyto zdalnego wyłącznika, styk REPO zostaje otwarty i UPS przechodzi w tryb stand-by, a 
obciążenie jest całkowicie odłączone. 
 
UWAGA: przed ponownym włączeniem UPS-a, zresetuj ustawienia zdalnego wyłącznika. 

 
Obwód zdalnego włączenia/wyłączenia UPS-a jest połączony za pomocą styków bezpotencjałowych. Dlatego nie jest 
wymagane napięcie zasilające. Kiedy styk jest zwarty maksymalny prąd jakie krąży w obwodzie to 15mA. Obwód 
powinien być połączony za pomocą przewodu o podwójnej izolacji. 
 
Logika połączenia: 
 

 PIN 1-2  REPO 
 

Funkcja jest aktywowana gdy styki są otwarte. 

 

 
 

 PIN 2-3 ZDALNE WŁĄCZENIE, ZDALNE Włączenie/Wyłączenie 
 

Funkcja jest aktywowana gdy styki są zwarte. 
Domyślnie ustawione jako ZDALNE WŁĄCZENIE, ale można też skonfigurować jako ZDALNE Włączenie/ 
Wyłączenie za pomocą UPSTools. 
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OPROGRAMOWANIE 

 

 
 
 

OPROGRAMOWANIE MONITORUJĄCE I STERUJĄCE 

Oprogramowanie PowerShield3 zapewnia skuteczne, intuicyjne zarządzanie UPS-em, wyświetlając wszystkie 
najważniejsze informacje, takie jak napięcie wejściowe, obciążenie i zastosowane pojemności baterii.  
Jest również w stanie automatycznie wykonywać operacje zamykania oraz wysyłać e-maile, wiadomości tekstowe i 
komunikaty sieciowe po wystąpieniu określonych zdarzeń (wybranych przez użytkownika). 
 
Czynności instalacyjne 

1) Podłącz jeden z portów komunikacyjnych w zasilaczu UPS oraz komputerze za pomocą dostarczonych 
przewodów.  

2) Zainstaluj oprogramowanie ze strony www.riello-ups.com wybierając odpowiedni system operacyjny. 

3) Postępuj zgodnie z komendami instalacyjnymi. 

4) W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, którą można pobrać 
z www.riello-ups.com. 

 

OPROGRAMOWANIE KONFIGURACYJNE 

Oprogramowanie UPStools umożliwia konfigurację i wyświetlanie pełnego statusu UPS-s przez porty USB lub RS232.  

Aby uzyskać listę możliwych konfiguracji dostępnych dla użytkownika, zapoznaj się z pkt Konfiguracja UPS. 
 
Czynności instalacyjne 

1) Podłącz jeden z portów komunikacyjnych w zasilaczu UPS oraz komputerze za pomocą dostarczonych 
przewodów.  

2) Postępuj zgodnie z komendami instalacyjnymi które mogą się znajdować w instrukcji obsługi w katalogu 
UPSTools lub pobierz ze strony  www.riello-ups.com. 

 

 

UWAGA: 

Jeśli korzystasz z portu RS232 nie ma możliwości komunikacji za pomocą portu USB i vice versa. 
Wskazane jest, aby użyć kabla, który jest krótszy niż 3 metry do komunikacji z UPS. 
Aby uzyskać dodatkowe porty komunikacyjne z różnymi funkcjami, niezależnie od standardowych portów 
USB i RS232 w UPS, dostępne są różne akcesoria, które można włożyć do gniazda na karty 
komunikacyjne. 

  

  

  

http://www.riello-ups.com/
http://www.riello-ups.com/
http://www.riello-ups.com/
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KONFIGURACJA 

Poniższa tabela przedstawia wszystkie możliwe konfiguracje dostępne dla użytkownika, aby jak najlepiej dostosować 
zasilacz do indywidualnych wymagań. Możliwe jest wykonywanie tych czynności przy użyciu oprogramowania UPStools. 
 

FUNKCJE OPIS DOMYŚLNIE MOŻLIWE KONFIGURACJE 

    

Częstotliwość 
wyjściowa 

Wybiera nominalną 
częstotliwość wyjściową 

Auto 

 50 Hz 

 60 Hz 

 Auto: automatyczny wybór zgodnie z 
częstotliwością wejściową 

    

Napięcie 
wyjściowe 

Wybiera nominalne napięcie 
wyjściowe 

230V 220 - 240 co 1V  

    

Tryby pracy 
Wybiera jeden z dostępnych 
trybów pracy 

L.I. 

 L.I. 

 ECO 

 INNY (MODE) 

    

Wyłączenie z 
powodu 

minimalnego 
poziomu 

naładowania 
baterii 

Automatyczne wyłączenie 
UPS-a przy pracy z baterii, 
jeśli poziom naładowania 
baterii jest mniejszy niż 5%  

Wyłączony 
 Włączony 

 Wyłączony 

    

Limit czasu 
podtrzymania 

Maksymalny czas 
podtrzymania baterii 

Wyłączony 
 Włączony (całkowite rozładowanie) 

 (1 - 65000) sekund  co 1 sekundę 

    

Alarm niskiego 
poziomu baterii 

Alarm minimalnego 
szacowanego czasu 
podtrzymania  

3 min. (1 - 255) min. co 1 min 

    

Test baterii 
Przedział czasu dla 
automatycznego testu 
baterii 

40 godzin 
 Wyłączony 

 (1 - 1000) h ustawialne co 1 h 

    

Próg alarmowy 
maksymalnego 

naładowania 

Ustawia próg maks. 
naładowania 

Wyłączony 
 Wyłączony 

 (0 - 103) %  ustawialne co 1% 

    

EnergyShare 
Ustawia tryb pracy gniazd 
EnergyShare  

Zawsze 
włączone 

 Zawsze włączone 

 Rozłączenie po określonym czasie pracy z bat. 

 Rozłączenie po określonym czasie w 
momencie pojawienia się sygnału niski poziom 
baterii  

 ... (sprawdź instrukcję obsługi UPStools) 

    

Zakres tolerancji 
częstotliwości 

wejściowej 

Wybierz żądany zakres 
częstotliwości wejściowej 
dla normalnej pracy 

± 5% (±3 - ±10) %  co 1% 

    

Opóźnienie 
włączenia 

Czas ponownego włączenia 
po powrocie sieci zasilającej 

5 sec. 
 Wyłączone 

 (1 - 255) sekund  co 1 sekundę 

    

Funkcja zdalnego 
włączenia/wyłącz. 

Wybiera funkcję płytki 
styków bezpotencjałowych 

Pin 1-2 REPO 
Pin 2-3 Zdalne  

Włączenie 

 Pin 1-2 REPO 

 Pin 2-3 Zdalne włączenie, Zdalne 
włączenie/wyłączenie. 
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PORTY KOMUNIKACYJNE 

Z tyłu UPS-a (patrz widoki UPS-a), można znaleźć następujące porty komunikacyjne: 

 Port RS232  

 Port USB  

 Dodatkowe gniazdo na karty komunikacji 

 
 

PORT RS232  

Port RS232  

 

PIN # SYGNAŁ UWAGI 

1 
Programowalne wyjście *:   

[domyślnie: UPS zablokowany] 

(*) Opto-isolowane styki max. +30Vdc / 35mA.  
Te styki mogą być powiązane z innymi wydarzenia za 
pomocą dostarczonego oprogramowania. 

 
 
Więcej informacji na temat łączenia z UPS można znaleźć w 
instrukcji obsługi 

2 TXD 

3 RXD 

5 GND 

6 Zasilanie DC (Imax = 20mA) 

8 
Programowalne wyjście *: 

[domyślnie: alarm wstępny niskiego poziomu 
baterii] 

9 
Programowalne wyjście *: 
[domyślnie: praca z baterii] 

 
 
 

DODATKOWE GNIAZDO NA KARTY KOMUNIKACJI 

Zasilacz jest wyposażony w  gniazdo dla dodatkowych kart komunikacyjnych 
(patrz rysunek po prawej stronie), które pozwala komunikować się za 
pomocą urządzenia używających różnych standardów komunikacyjnych. 
Przykłady:  

 Drugi port RS232 lub USB 

 Duplikator portu szeregowego 

 Karta sieciowa Ethernet TCP/IP, HTTP z protokołem SNMP 

 Karta konwertera protokołu JBUS / MODBUS  

 Karta konwertera protokołu PROFIBUS  

 Karta styków bezpotencjałowych  
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WYMIANA BATERII ZEWNĘTRZNEJ 

Zasilacz jest wyposażony w dedykowany akumulator, który pozwala na łatwą wymianę baterii (hot swap) w warunkach 
pełnego bezpieczeństwa, dzięki systemowi zasilania chronionego. 
 

 

 W CZASIE GDY BATERIA ZEWNĘTRZNA JEST ODŁĄCZONA, ODBIORY PODŁĄCZONE NIE SĄ 
CHRONIONE NA WYPADEK ZANIKU SIECI.  

 BATERIA ZEWNĘTRZNA JEST BARDZO CIĘŻKA. ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ 
PODCZAS WYMIANY.  

 
1. Ustaw UPS w trybie "wymiany baterii" - ręcznie za pomocą przycisków ON-SEL wciśniętych przez 4 sekundy 

(zob. pkt zatytułowany "Użytkowanie/ Konfiguracja trybu pracy). Wyświetlacz powinien pokazać komunikat C02.  
UWAGA: w tym stanie obciążenie zasilany jest z sieci elektrycznej. 
 

 
 
 
 

2. Akumulator jest umieszczony za przednim panelem UPS. Zdjąć przedni panel, jak pokazano na poniższym 
schemacie (A). Usunąć śruby z korytka na akumulatory (B). Odłączyć złącze łączące akumulator z UPS-em. 
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3. Usuń korytko na akumulatory. Przeprowadzenie operacji pokazano na rysunku poniżej 

 
 

 
 
 
 

4. Wysuń baterię pociągając ją na zewnątrz, jak przedstawiono na rysunku poniżej. Należy zachować ostrożność 
podczas wydobywania i podnoszenia akumulatora, ponieważ jest ciężki.  
UWAGA: nowy akumulator musi zawierać taką samą liczbę i rodzaj baterii (patrz etykiety znajdujące się na 
akumulatorze, w pobliżu złącza) 
 
 

 
 
 
 

5. Włóż nowy akumulator do komory, wsuwając go do zasilacza. Umieścić korytko na akumulatory z powrotem w 
pozycji i zabezpiecz je za pomocą dwóch śrub usuniętych wcześniej. Podłącz kabel akumulatora do zasilacza i 
zamknij panel przedni. Ustaw UPS do tryb pracy normalnej przez naciśnięcie przycisków ON + SEL przez co 
najmniej 4 sekundy. 
 
 

6. Upewnij się, że na wyświetlaczu nie ma komunikatu C02. 
 
 

7. Naciśnij przycisk ON przez 5 sekund, aby rozpocząć procedurę weryfikacji stanu akumulatora. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Błędna praca UPS-a nie zawsze wskazuje na uszkodzenie, i może być spowodowana niewielkimi problemami łatwymi 
do rozwiązania. 
Dlatego wskazane jest, aby zapoznać się z poniższą tabelą, ponieważ zawiera ona informacje, które są przydatne do 
rozwiązywania najbardziej typowych problemów z UPS. 
 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

 

WYŚWIETLACZ SIĘ NIE 
WŁĄCZA 

PRZYCISK ON/OFF NIE 
JEST WŁĄCZONY 

Wciśnij przycisk ON/OFF na panelu przednim. 

NIEPODŁĄCZONY KABEL 
ZASILAJĄCY 

Sprawdź czy kabel zasilający jest podłączony 
poprawnie. 

BRAK ZASILANIA Z SIECI 
Sprawdź czy zasilanie dociera do gniazda w którym 
podłączony jest UPS (spróbuj podłączyć inne 
urządzenie) 

ROZŁĄCZONY WYŁĄCZNIK 
GŁÓWNY 

Zresetuj wyłącznik główny z tyłu zasilacza UPS. 
UWAGA: Sprawdź czy nie ma przeciążenia na wyjściu z 
UPS-a. 

 

WYŚWIETLACZ JEST 
WŁĄCZONY, ALE 
ODBIORY NIE SĄ 

ZASILANE 

UPS PRACUJE W TRYBIE 
STAND-BY 

Wciśnij przycisk “ON” na przednim panelu aby zasilić 
odbiory. 

BRAK POŁĄCZENIA Z 
OBCIĄŻENIEM 

Sprawdź połączenie z odbiorami. 

 

UPS PRACUJE Z BATERII 
POMIMO OBECNOŚCI 

NAPIĘCIA Z SIECI 

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 
JEST POZA 

DOPUSZCZALNYM 
ZAKRESEM TOLERANCJI 

Problem z siecią. Poczekaj, aż napięcie zasilające 
wejściowe powróci w zakresie tolerancji. UPS 
automatycznie powróci do pracy z sieci. 

ROZŁĄCZONY WYŁĄCZNIK 
GŁÓWNY 

Zresetuj wyłącznik główny z tyłu zasilacza UPS. 
UWAGA: Sprawdź czy nie ma przeciążenia na wyjściu z 
UPS-a. 

 

UPS NIE WŁĄCZA SIĘ, A 
NA WYŚWIETLACZU 

POKAZUJE KOD: A06, A08 

TEMPERATURA UPS-A 
JEST NIŻSZA NIŻ 0°C 

Sprawdź temperaturę otoczenia, w którym znajduje się 
UPS, jeśli jest zbyt niska, przywróć ją do poziomu 
minimum (0°C). 

 

WYŚWIETLACZ 
POKAZUJE KOD: L11 

USZKODZONY 
PRZEKAŹNIK WEJŚCIOWY 

Wyłączyć i odłączyć zasilacz od źródła zasilania i 
skontaktować się z centrum pomocy technicznej. 
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

 

CIĄGŁY ALARM 
DŹWIĘKOWY A NA 
WYŚWIETLACZU 
POJAWIA SIĘ JEDEN Z 
KODÓW: A54, F50, F51, 
F52, L50, L51, L52 

OBCIĄŻENIE PODŁĄCZONE 
DO UPS JEST ZBYT 

WYSOKIE 

Zmniejszyć obciążenie w granicach progu 100% (lub 
progu użytkownika w przypadku kodu A54).  
Jeśli wyświetlacz pokazuje blokadę, ponownie zdjąć 
obciążenie i włączyć zasilacz. 

 

WYŚWIETLACZY 
POKAZUJE KOD: A61 

WYMIEŃ BATERIE Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany baterii. 

 

WYŚWIETLACZ 
POKAZUJE KOD: A62 

BRAK BATERII LUB 
BATERIA NIEPODŁĄCZONA 

W wersji z dodatkową ładowarką baterii w miejsce 
baterii, należy sprawdzić, czy bateria zewnętrzna jest 
podłączona do zasilacza prawidłowo. 

 

WYŚWIETLACZ 
POKAZUJE KOD: A63 

AKUMULATORY SĄ 
WYCZERPANE, UPS CZEKA 

AŻ NAPIĘCIE 
AKUMULATORA 

PRZEKROCZY USTALONY 
PRÓG 

Poczekaj, aż baterie zostaną naładowane lub wymuś 
ręcznie włączenia zasilania przytrzymując przycisk "ON" 
przez co najmniej 2 sekundy. 

 

CIĄGŁY ALARM 
DŹWIĘKOWY A NA 
WYŚWIETLACZU 
POJAWIA SIĘ KOD: F38 

UPS JEST USZKODZONY, 
PRAWDOPODOBNIE 

WKRÓTCE SIĘ ZABLOKUJE 

Jeśli to możliwe, należy odłączyć zasilanie obciążenia, 
wyłączyć UPS i włączyć ponownie, jeśli problem wystąpi 
ponownie, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej. 

 

CIĄGŁY ALARM 
DŹWIĘKOWY A NA 
WYŚWIETLACZU 
POJAWIA SIĘ JEDEN Z 
KODÓW: F04, L04 

TEMPERATURA 
RADIATORÓW WEWNĄTRZ 
UPS-A JEST ZBYT WYSOKA 

Sprawdzić, czy temperatura otoczenia, w której znajduje 
się zasilacz nie przekracza 40 ° C. 

 

CIĄGŁY ALARM 
DŹWIĘKOWY A NA 
WYŚWIETLACZU 
POJAWIA SIĘ JEDEN Z 
KODÓW: F53, L53 

WYSTĄPIŁ BŁĄD NA 
JEDNYM LUB KILKU 

URZĄDZENIACH 
ZASILANYCH PRZEZ UPS 

Odłącz wszystkie zasilane urządzenia, włącz i wyłącz 
UPS, ponownie pojedynczo podłączaj zasilane 
urządzenia to pomoże zidentyfikować, które z nich jest 
uszkodzone. 

 

CIĄGŁY ALARM 
DŹWIĘKOWY A NA 
WYŚWIETLACZU 
POJAWIA SIĘ JEDEN Z 
KODÓW: F60, L05, L07, 
L13, L20, L21, L40, L41, 
L42, L43 

UPS JEST USZKODZONY 
Jeśli to możliwe, należy odłączyć zasilanie obciążenia, 
wyłączyć UPS i włączyć ponownie, jeśli problem wystąpi 
ponownie, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej. 

 

WYŚWIETLACZ 
POKAZUJE JEDEN Z 
KODÓW: C01, C02, C03 

ZDALNE WYŁĄCZENIE 
JEST AKTYWNE 

Jeśli niepożądane, sprawdź stan komend w dowolnej 
karcie.  

 

WYŚWIETLACZ 
POKAZUJE: C02 

TRYB “BATTERY SWAP” 
(WYMIANY BATERII) JEST 

AKTYWNY 

 Aby wyjść z trybu “battery swap” naciśnij i przytrzymaj 
przyciski ON I SEL przez co najmniej 4 sekundy 

 

 

UWAGA: 

W przypadku trwałego uszkodzenia UPS nie będzie w stanie zasilać odbiorów. Aby zapewnić całkowitą 
ochronę sprzętu sugerujemy zainstalowanie urządzenia ATS (Automatic Transfer Switch) lub zewnętrzny 
by-pass serwisowy. 
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ALARMY 

Korzystając z zaawansowanego systemu autodiagnostyki, UPS jest w stanie sprawdzić własny status dla wszelkich 
nieprawidłowości i / lub usterek, które mogą pojawić się podczas normalnej pracy i wyświetlić je na wyświetlaczu. Jeśli 
istnieje problem, UPS sygnalizuje zdarzenie, pokazując kod i rodzaj aktywnego alarmu na wyświetlaczu (usterka i / lub 
blokada). 
 
 
 

USTERKA 

Alarmy usterek można podzielić na trzy kategorie: 
 
 

 Anomalia: są to "drobne" problemy, które nie powodują blokady UPS-a, ale zmniejszają funkcjonalność lub 

uniemożliwiają użycie pewnych funkcji. 
 

KOD OPIS 

A06 Czujnik1 temperatura poniżej 0°C 

A08 Czujnik2 temperatura poniżej 0°C 

A54 Procent obciążenia większy niż ustawiony przez użytkownika 

A61 Wymień baterie 

A62 Brak baterii lub baterie źle podłączone 

A63 Oczekiwanie na naładowanie baterii 

 
 
 
 

 Alarmy: są to problemy poważniejsze niż anomalia, ponieważ jeśli się utrzymają, mogą spowodować 

zablokowanie UPS-a w bardzo krótkim czasie. 
 

KOD OPIS 

F04 Przekroczenie temperatury radiatora 

F05 Uszkodzony czujnik temperatury 1 

F07 Uszkodzony czujnik temperatury 2 

F38 Błąd ładowania baterii 

F50 Przeciążenie: obciążenie > 103% 

F51 Przeciążenie: obciążenie > 110% 

F52 Przeciążenie: obciążenie > 150% 

F53 Zwarcie 

F60 Zbyt wysokie napięcie baterii 
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 Aktywne komendy: wskazuje na obecność aktywnego polecenia zdalnego. 

 

KOD OPIS 

C01 Zdalna komenda 1 (Przełącznik On/Off) 

C02 Zdalna komenda 2 (odbiory zasilane z sieci) 

C03 Zdalna komenda 3 (Przełącznik On/Off) 

C04 Test baterii w toku 

 
 
 

BLOKADA 

Alarmy „blokujące” są zwykle poprzedzone sygnałem alarmowym i ich skala prowadzi do wyłączenia falownika i 
przełączenia zasilania na by-pass (z wyłączeniem poważnych, trwałych uszkodzeń związanych z przeciążeniami i 
zwarciami). 
 
 

KOD OPIS 

L04 Przekroczenie temperatury radiatora 

L05 Uszkodzony czujnik temperatury 1 

L07 Uszkodzony czujnik temperatury 2 

L11 Uszkodzony przekaźnik wejściowy 

L13 Uszkodzone wstępne ładowanie kondensatorów 

L20 Napięcie kondensatorów zbyt niskie 

L21 Napięcie kondensatorów zbyt wysokie 

L40 Przepięcie falownika 

L41 Ciągłe napięcie wyjściowe 

L42 Nieprawidłowe napięcie falownika 

L43 Zbyt niskie napięcie falownika 

L50 Przeciążenie:  obciążenie > 103% 

L51 Przeciążenie: obciążenie > 110% 

L52 Przeciążenie: obciążenie > 150% 

L53 Zwarcie 
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DANE TECHNICZNE 

MODELE UPS  VSD 1100 VSD 1500 
VSD 2200 / 

VSD 2200 ER 
VSD 3000 / 

VSD 3000 ER 

WEJŚCIE  

Napięcie znamionowe [Vac] 220 - 230 - 240 

Maksymalne napięcie [Vac] 300 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 - 60 

Prąd znamionowy (1) [A] 5.3 7.2 10.6 / 12.1 14.2 / 15.8 

BATERIA 
 

Czas ładowania (wersja standardowa) [h] < 4h do 80% naładowania 

Ilość baterii wewnątrz UPS-a  3 3 6 / 0 6 / 0 

Prąd ładowania 
(tylko dla wersji ER) 

[A] Nie dotyczy Nie dotyczy 6A 6A 

WYJŚCIE  

Napięcie znamionowe (2) [Vac] Do wyboru: 220 / 230 / 240 

Częstotliwość [Hz] Do wyboru: 50, 60 lub jak na wejściu 

Moc znamionowa [VA] 1100 1500 2200 3000 

Moc znamionowa [W] 990 1350 1980 / 1760 2700 / 2400 

Przeciążenie:  100% < obciążenie < 110% 
Przy pracy z sieci:  blokada po 5 min 
  
Przy pracy z baterii:  blokada po 60 sekundach 

Przeciążenie:  110% < obciążenie < 150% 
Przy pracy z sieci:  blokada po 10 sekundach 
  
Przy pracy z baterii:  blokada po 5 sekundach 

Przeciążenie > 150% 
Przy pracy z sieci:  blokada po 1 sekundzie 
  
Przy pracy z baterii:  blokada po 0,5 sekundy 

INNE  

Prąd upływnościowy [mA] 1 

Temperatura otoczenia (3) [°C] 0 – 40 

Wilgotność < 90% bez kondensacji 

Zabezpieczenia 
Nadmiernego rozładowania akumulatora – przeciążenie prądowe 
- zwarcie - przepięcie - podnapięciowe - termalne 

Wymiary  W x D x H (4) [mm] 87 x 425 x 450 87 x 625 x 450 

Masa [Kg] 16.5 17.5 28 / 15.5 31.5 / 16.5 

 
Dodatkowe szczegóły dotyczące danych technicznych można znaleźć na stronie www.riello-ups.com 
 
 

(1) 
@ obciążenie znamionowe, napięcie znamionowe 220 V AC, ładowanie baterii 

(2) 
W celu utrzymania napięcia wyjściowego w zakresie określonej dokładności, może być konieczna kalibracja po dłuższym okresie 
użytkowania. 

(3) 
20 - 25 °C aby wydłużyć żywotność baterii 

(4) 
Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wersji Tower, z uwzględnieniem wysokości nóżek. Wersja RACK nadaje się do  
umieszczenia w obudowach 19 "o całkowitej wielkości 2U 

  

http://www.riello-ups.com/
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MODELE BATERII ZEWNĘTRZNYCH JSDH072-NPA- JSDH072-NPM- 

Napięcie znamionowe baterii [Vdc] 72Vdc 

Wymiary  W x D x H [mm] 87 x 625 x 450 

Masa [Kg] 25 38 

 
 
 

Jeżeli UPS jest podłączony do baterii zewnętrznej, maksymalna moc czynna jest obniżona z 0,9 do 0,8. 
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