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Veškerá práva vyhrazena. 

Informace uvedené v této publikaci slouží výhradně pro uvedené účely. 

Tato příručka, ani žádné jiné dokumenty dodávané spolu s UPS nesmějí být kopírovány bez 
předchozího písemného souhlasu GE. 

Ilustrace a schémata popisující zařízení slouží pouze pro základní informaci a nemusí být 
nutně kompletní v každém detailu. 

Změna obsahu této publikace bez předchozího upozornění vyhrazena. 
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 Drazí zákazníci, 
 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše 
produkty a jsme potěšeni, že vás 
můžeme počítat mezi naše vážené 
zákazníky. 
 
Nepřerušitelný zdroj napájení LP 33 
Series je zkonstruován a vyráběn podle 
nejvyšších kvalitativních standardů a 
věříme, že vám bude sloužit k vaší plné 
spokojenosti. 
 
Přečtěte si prosím pečlivě návod 
k obsluze, který obsahuje veškeré 
potřebné informace a popisuje vše, co 
potřebujete vědět o používání UPS. 

Děkujeme, že jste si vybrali GE ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobce:  Distribuce a servis: 
 

 
 

GE Consumer & Industrial SA 
General Electric Company 

CH – 6595 Riazzino (Locarno) 
Švýcarsko 
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1 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
 
 
V tomto dokumentu naleznete veškeré informace potřebné pro správné používání UPS. 
 
Před instalací a uvedením UPS do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento Návod k obsluze. 
Doporučujeme uložit návod v blízkosti UPS pro případné nahlédnutí v budoucnu. 
 
Pokud se při provádění procedur popsaných v této příručce setkáte s jakýmikoli potížemi, 
obraťte se prosím nejprve na nejbližší servisní středisko, než budete pokračovat dále. 
 
Veškerá instalace, údržba a servisní práce na UPS by měly být prováděny výhradně 
kvalifikovaným servisním personálem. 
 
 

ZNALOST a STRIKTNÍ dodržování bezpečnostních upozornění a varování 
uvedených v této příručce je 

JEDINÝ ZPŮSOB 
jak se vyvarovat nebezpečných situací během instalace, provozu a údržby a jak 
zajistit maximální spolehlivost UPS systému. 

 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

LP 33 Series / 40 - 60 - 80 - 100 - 120 kVA je produkt určený 
k exkluzivnímu prodeji informovaným partnerům. 
Prevence před rušivými interferencemi si může vyžádat určitá 
omezení při instalaci nebo jiná přídavná opatření. 
 
Zajištění kompletnosti a přesnosti této příručky byla věnována 
maximální možná péče. GE nenese žádnou zodpovědnost za ztráty 
nebo škody plynoucí z použití informací obsažených v tomto 
dokumentu. 

 
 
 

GE 
se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě 
nedodržení těchto doporučení, neoprávněných 
změn nebo nesprávného užívání dodané UPS. 
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1.1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
 
 
OBECNÉ 

• UPS přesuňte na místo finální instalace ve svislé poloze a v originálním obalu. 

• Ke zvedání skříní použijte vysokozdvižný vozík nebo zvedací popruhy s rozpornými tyčemi. 

• Vždy zkontrolujte dostatečnou nosnost podlahy a zvedacího zařízení. 

• Pečlivě zkontrolujte, zda je UPS kompletní a zda nenese známky poškození. 
Pokud si povšimnete viditelného poškození, nepřipojujte k UPS žádné napájení a obraťte se 
na nejbližší servisní středisko. 

• POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. 
Kromě předních uzamykatelných dveří neodstraňujte žádné kryty, uvnitř nejsou žádné 
součásti, jejichž servis by mohl provádět uživatel. 

• Po vypnutí vyčkejte 5 minut, než se vybijí DC kondenzátory. Na svorkách elektrolytických 
kondenzátorů může i po vypnutí UPS zůstávat nebezpečné vysoké napětí. 

• Veškerou údržbu a servis smí provádět výhradně kvalifikovaný servisní personál. 

• Výstupní svorkovnice mohou být pod napětím i po odpojení UPS od sítě. 

• Během provozu z baterií je na UPS nebezpečné napětí. 

• Před údržbou nebo servisními pracemi musí být odpojeny pojistky baterií. 

• Mějte na paměti, že při obnovení síťového napájení se může automaticky znovu spustit 
střídač UPS. 

 
 
INSTALACE 

• Tato UPS smí být instalována a zapojena pouze školeným personálem. 

• Během uvádění UPS do provozu a během údržby pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k některé 
z následujících situací: 
Poškozené komponenty, skřípnuté vodiče a kabely, nesprávně zasunuté zástrčky. 

• Po odejmutí bočních stěn UPS zajistěte, aby byly při opětovné sestavování řádně zapojeny 
všechny zemnící přípojky. 

• Tato UPS je určena pro použití v normálním vnitřním prostředí, které neobsahuje vodivé 
kontaminační látky a které je chráněno před vniknutím živočichů. 

• Velký svodový proud: Před připojením k AC vstupu je nezbytné provést připojení zemnění. 

• Vypnutím neodpojíte UPS elektricky od sítě. 

• Neinstalujte UPS ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti vody. 

• Zabraňte vniknutí cizích předmětů a kapalin do UPS. 

• Zařízení musí být umístěno v dobře větraném prostoru. Okolní teplota by neměla přesáhnout 
35°C (95°F). 

• Optimální životnosti baterií se dosáhne tehdy, nepřesáhne-li okolní teplota 25°C (77°F). 

• Zařízení vyžaduje odpovídající větrání. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu zařízením a 
v jeho okolí. 

• Nezakrývejte větrací otvory. 

• Vyvarujte se umístění na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. 
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SKLADOVÁNÍ 

• UPS skladujte v suchých prostorách, teplota skladovacího prostředí se musí pohybovat 
v rozmezí 25°C až 55°C (-13°F až 131°F). 

• Je-li UPS skladována po dobu delší než 3 měsíce, musí být baterie periodicky dobíjeny. 
(interval závisí na teplotě skladování. 

 
 
 
BATERIE 

• Napětí baterií může být životu nebezpečné. 

• Při výměně baterií použijte stejný počet baterií stejného typu, se shodným napětím (V) a 
kapacitou (Ah).  

• Nespojujte paralelně bateriové větve různého typu. 

• Je nezbytné zajistit správnou a ekologickou likvidaci nebo recyklaci baterií. 
Postupujte podle místních předpisů upravujících požadavky na likvidaci baterií. 

• Nikdy nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. 

• Nikdy neotvírejte ani jinak nepoškozujte baterie; jejich obsah může být extrémně toxický. 
Potřísníte-li se elektrolytem, postižené místo neprodleně opláchněte velkým množstvím vody. 

• Nenabíjejte baterie v uzavřených kontejnerech. 

• Vyvarujte se zkratování baterií. 

• Při práci s bateriemi sundejte hodinky, prsteny a další kovové předměty. Používejte pouze 
izolované nářadí. 

 
 
 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

Uvnitř UPS se nachází nebezpečné napětí. 

Dodržujte pečlivě bezpečnostní instrukce. Předejdete 
tak riziku úrazu elektrickým proudem. 

 
 
 
 

Paralelní verze zajištěná pomocí RPA 

 

 Tento symbol v textu označuje operace potřebné pouze 
pro paralelní systém. 
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Bezpečnostní instrukce pro práci s bateriemi 
 

 

EXTERNÍ BATERIE SMÍ BÝT INSTALOVÁNY A PŘIPOJENY K UPS JEDINĚ 
KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PERSONÁLEM. 
PERSONÁL PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI JE POVINEN PŘED MANIPULACÍ S UPS A 
BATERIEMI PROSTUDOVAT VEŠKERÉ INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ODDÍLE. 

 

NEBEZPEČÍ! 
Na svorkách baterií je neustále přítomno plné napětí a proud. 
Baterie používané tímto systémem mohou dodat nebezpečné napětí, extrémně vysoké 
proudy a představují riziko úrazu elektrickým proudem. 
Při zkratování svorek mezi sebou nebo proti zemi může dojít k vážnému úrazu. 
Během instalace baterií buďte velmi opatrní, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem 
a popálení způsobenému kontaktem se svorkami baterií nebo jejich zkratováním. 
Nedotýkejte se neizolovaných bateriových svorek. 
 

Instalace a servis baterií smí být prováděn jedině kvalifikovaným servisním pracovníkem, 
obeznámeným s bateriovým systémem a nezbytnými opatřeními. 
Instalace musí být provedena v souladu s národními a místně platnými předpisy. 
Zabraňte neoprávněným osobám v přístupu k bateriím. 
 

Kvalifikovaný servisní personál musí přijmout následující opatření: 
1 Noste ochranný oděv: gumové rukavice a obuv a ochranné brýle 

Baterie obsahují žíravou kyselinu a toxické látky, které mohou při nesprávné 
manipulaci a poškození z baterií uniknout. 
Při práci nenoste prstýnky a náramkové hodinky ani jiné kovové předměty a šperky. 
Nenoste v kapsách kovové předměty, které by mohly spadnout do bateriového 
prostoru. 

 

2 Nářadí musí mít izolované rukojeti a musí být izolováno tak, aby nemohlo zkratovat 
svorky baterií. 
Dejte pozor, aby nářadí nezpůsobilo zkrat mezi svorkami baterií nebo mezi svorkou a 
skříní nebo stojanem.  
Nepokládejte nářadí nebo kovové předměty na vrch baterií a nepokládejte je tam, 
kde by mohly spadnout na baterie nebo do skříně. 

 

3 Baterie instalujte podle schémat dodávaných s bateriemi. 
Při připojování kabelů dbejte na to, aby kabel nemohl způsobit zkrat mezi svorkami 
baterie, větvemi baterií nebo mezi baterií a skříní. 

 

4 Kabely od svorek baterií uspořádejte tak, aby se očko kabelu nedotýkalo žádné části 
skříně nebo stojanu ani v případě posunutí baterie. 
Chraňte kabel před ostrými kovovými hranami. 

 

5 Bateriové kabely instalujte tak, aby nemohly být skřípnuty dveřmi UPS nebo 
bateriové skříně. 

 

6 Svorky baterií nepřipojujte na zem. 
Pokud dojde k nechtěnému uzemnění bateriové svorky, odstraňte příčinu uzemnění. 
Kontakt s jakoukoli částí uzemněné baterie představuje riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

 

7 Baterie instalujte v čisté místnosti s kontrolovanou teplotou a vlhkostí. Omezíte tak 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

 

8 Zemnění bateriové skříně musí být propojeno se zemněním UPS skříně. 
Pokud použijete elektroinstalační trubky, musí být zemnící vodič veden ve stejné 
trubce jako vodiče baterie. 

 

9 Tam, kde by mohly být vodiče vystaveny fyzickému poškození, chraňte je v souladu 
se všemi platnými předpisy. 

 

10 Pokud vyměňujete baterii nebo opravujete zapojení baterií, vypněte UPS a rozpojte 
pojistky baterií. 
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1.2 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A VAROVÁNÍ 
 
Bezpečnostní upozornění 
Text této příručky obsahuje některá upozornění na nebezpečí úrazu a poškození UPS systému a 
napájených kritických zátěží. 
Nerespektování těchto upozornění může mít za následek poranění osob nebo poškození zařízení. 
Věnujte prosím pozornost významu následujících upozornění a symbolů: 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

Označuje postupy nebo operace, jejichž nedodržení může mít za následek 
úraz nebo poškození zařízení. 

 

 

POZNÁMKA ! 

Upozorňuje uživatele na důležité operace nebo postupy popsané v této 
příručce. 

 
 
 
Bezpečnostní symboly 

Pokud text obsahuje některý z následujících symbolů, znamená to existenci potenciálně 
nebezpečné situace. 
Věnujte prosím pozornost významu jednotlivých symbolů. 
 

 

UPOZORNĚNÍ 

Označuje všechny potenciálně nebezpečné situace, které mohou vyústit 
v poranění osob. 

 

 

NEBEZPEČÍ – SOUČÁSTI POD NAPĚTÍM 

Označuje všechny situace, kdy hrozí kontakt s nebezpečným napětím. 

 

 

NEBEZPEČÍ EXPLOZE 

Označuje podmínky, které mohou způsobit výbuch a vážné zranění. 

 

 

NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ 

Označuje situace, kdy může dojít k úrazu například vinou velké hmotnosti 
zařízení. 

 

 

NEBEZPEČÍ ZAVĚŠENÉHO NÁKLADU 

Označuje nebezpečí při zvedání zařízení pomocí jeřábu. 

 

 

NEDOTÝKAT SE 

Nebezpečí kontaktu s částmi pod napětím nebo s pohybujícími se součástmi. 
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2 ÚVOD 
 
2.1 ZÁKLADNÍ POPIS 
 
Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) LP 33 Series zajišťuje napájení kritických zátěží, které 
vyžadují spolehlivé a nepřerušované napájení bez poruch napětí a kolísání frekvence. 

V případě výpadku síťového napájení nebo v případě, že napájení ze sítě nesplňuje povolené 
tolerance, je energie k napájení zátěží získávána z baterií. Doba zálohování, po kterou je UPS 
při výpadku sítě schopna napájet zátěž, závisí na kapacitě baterií. 
 
 

 

LP 33 Series je pravá VFI dvoukonverzní UPS (nepřerušitelný zdroj 
napájení), vybavená automatickým bypassem, u které je zátěž za normálních 
okolností napájena ze střídače. 

  

 

LP 33 Series lze nakonfigurovat na provoz v ECO režimu, který umožňuje 
maximální úspory energie. 

 
Hlavní typické parametry systému  LP 33 Series jsou následující: 

• VFI (Voltage Frequency Independent – nezávislá na frekvenci a napětí vstupu) 
dvojkonverzní technologie zajišťuje vynikající kvalitu napájení. 

• Vstupní účiník 0,98. 

• Celkové harmonické zkreslení (THD) vstupního proudu <9% (<5% ve volitelném ECO 
režimu). 

• Automatický bypass a manuální bypass pro vyšší spolehlivost a snazší údržbu. 

• Mikroprocesorem řízený dohled. 

• Duální AC vstup (volitelně). 

• Provoz v ECO režimu. 

• Kompaktní a sympatický design vysloveně koncipovaný pro „kancelářské prostředí“. 

• Nízká hlučnost neobtěžuje personál pracující ve stejném prostředí. 

• Vícejazyčný LCD displej. 

• Kompletní management baterií: SBM (Superior Battery Management) 

• Široká tolerance vstupního napětí na usměrňovači: 320 ÷ 460 VAC (fáze-fáze). 

• Široká tolerance vstupní frekvence na usměrňovači:  +/-10% (45 ÷ 55 pro 50 Hz a 54 ÷ 
66 pro 60 Hz). 

• RPA (Redundantní Paralelní Architektura) tvořená až 4 jednotkami. 

• GE konektivita. 

• Soulad s evropskou normou 50091-2. 
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3 POPIS 
 
 
3.1 PRINCIPIÁLNÍ SCHÉMA A POPIS HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ 
 

 
Obr. 3.1-1   Principiální schéma UPS 

 
UPS systém LP 33 Series lze rozdělit na následující hlavní elementy: 
 

Elektronika 
UPS je konstruována s mikroprocesorově řízeným dohledem a diagnostickým systémem. 
Komunikace mezi UPS a uživatelem probíhá prostřednictvím čelního panelu tvořeného LCD 
obrazovkou, zobrazující provozní režimy, naměřené hodnoty a události/alarmy. 
 

Usměrňovač 
Usměrňovač převádí třífázové napětí sítě na kontrolované a regulované stejnosměrné (DC) 
napětí. Z usměrňovače je napájen střídač a nabíječ baterií, který se stará o nabíjení baterií. 
 

Střídač 
Střídač převádí stejnosměrné napětí na třífázové sinusové napětí s konstantní amplitudou a 
frekvencí, které je zcela nezávislé na střídavém napájení sítě na vstupu UPS. 
 

Automatický Bypass 
Automatický bypass sestává ze statického polovodičového spínače (SSR: Static Switch Relay), 
které umožňuje bez přerušení napájení převést zátěž ze střídače na síť, pokud UPS pracuje ve 
VFI režimu (Voltage Frequency Independent-nezávislý na frekvenci a napětí vstupu). 
Pokud je vybrán ECO režim provozu, SSM přepne v případě selhání sítě zátěž ze sítě na střídač. 
 

Ochrana proti zpětnému napájení do sítě 
Všechny UPS řady LP 33 Series jsou vybaveny automatickým systémem, který zabraňuje 
zpětnému přivádění napětí z UPS do sítě prostřednictvím bypassu (podle platné normy IEC 62040-
1). 
Tato ochrana pracuje automaticky otevřením stykače K6 (v sérii s tyristory statického spínače) a 
případně K7 a uvede se do činnosti v případě interní závady systému nebo v důsledku nesprávné 
manipulace se servisním bypassem Q2. 
 

Manuální Bypass 
Manuální bypass je tvořen párem manuálních přepínačů Q1 a Q2, které umožňují izolovat UPS 
od zátěže, zatímco je zátěž i nadále napájena, a to přímo ze sítě. 
 

Baterie 
Baterie je za normálních podmínek dobíjena z nabíječe baterií a v případě výpadku sítě dodává 
stejnosměrnou energii do střídače. 
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3.2 PROVOZNÍ REŽIMY 
 
Tato kapitola popisuje různé provozní režimy UPS a vysvětluje funkci hlavních modulů UPS. 
 
 
VFI režim provozu (Voltage Frequency Independent-nezávislý na napětí a frekvenci vstupu) 
 

Za normálních podmínek je zátěž neustále 
napájena ze střídače napětím o konstantní 
amplitudě a frekvenci. 
 
Usměrňovač napájený ze sítě přivádí 
stejnosměrné napětí do střídače a nabíječe 
baterií. Baterie je tak udržována neustále 
v nabitém stavu.  

Obr. 3.2-1   Tok energií ve VFI režimu provozu 

 
Střídač konvertuje stejnosměrné (DC) napětí znovu na střídavé (AC) sinusové napětí 
s konstantní amplitudou a frekvencí. Toto napětí je zcela nezávislé na vstupním napětí sítě. 
 
 
 
ECO režim provozu 
 
Když je vybrán ECO režim a je dostupné 
napájení ze sítě, je zátěž normálně 
napájena prostřednictvím automatického 
bypassu. 
 
Když je detekováno síťové napájení mimo 
povolené tolerance, je zátěž automaticky 
převedena na střídač. 
 
Když se obnoví normální napájení ze sítě, je 
po uplynutí určitého intervalu definovaného 
řídící jednotkou zátěž převedena zpět na 
automatický bypass. 

 
Obr. 3.2-2   Tok energií v ECO režimu provozu 

 
ECO režim může nakonfigurovat přímo uživatel a docílit tak vyšší účinnosti. Je však třeba zvážit 
spolehlivost sítě a kritičnost zátěže. 
 
Volba mezi dvěma provozními režimy „VFI“ a „ECO“ nebo přepínání mezi provozními režimy 
v potřebný čas je možné provést prostřednictvím řídícího panelu UPS (viz oddíl 7.3.1-5). 
 
 

     V případě paralelního systému 
 

ECO režim nelze povolit pro RPA paralelní systém. 

Pozor: Na jednu jednotku vybavenou PRA paralelní deskou je třeba pohlížet jako na 
paralelní a proto nelze povolit ECO režim. 
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Činnost automatického bypassu 
 

V režimu VFI je zátěž neustále napájena ze 
střídače. V případě potíží se střídačem nebo 
v případě, že dojde ke zkratu nebo přetížení 
výstupu a síťové napájení splňuje 
předepsané toleranční limity, je zátěž 
prostřednictvím automatického bypassu 
okamžitě převedena na síť, která je schopna 
dodat větší zkratový výkon.  

Obr. 3.2-3   Tok energií v režimu automatického bypassu 
 

Po obnovení normálního stavu střídače bude zátěž automaticky převedena zpět na střídač. 
 

     V případě paralelního systému 
 
Každá jednotka má svůj vlastní bypass. 
Všechny bypassy v systému pracují společně, jejich ovládání je řízeno stejným způsobem 
všemi jednotkami. 
Jednotky si nepřetržitě vyměňují informace před přijmutím takovéhoto rozhodnutí. 
V případě selhání střídače některé z jednotek zůstává její bypass funkční. 
Je vyřazen pouze v případě, že je jednotka oddělena od společné sběrnice rozpojením 
jejího výstupního spínače Q1. 

 
 
 
Činnost při obnovení sítě 
 

Jakmile je obnoveno napájení ze sítě, začne 
usměrňovač automaticky napájet střídač a 
nabíječ baterií bude nabíjet baterii. 
 
V případě, že k vypnutí střídače došlo po 
úplném vybití baterie, spustí se systém 
automaticky po obnovení sítě.  

Obr. 3.2-4   Tok energií při obnovení napájení ze sítě 
 

Pokud je zbylá energie v baterii dostatečná na zajištění alespoň minimální provozní doby 
aktuálně připojené zátěže, bude v případě dalšího výpadku sítě zátěž převedena na střídač 
(pokud je vybrán VFI režim). 
 

     V případě paralelního systému 
 
Když se na vstupu obnoví střídavé napájení ze sítě, budou se usměrňovače spouštět 
postupně podle svého pořadí v paralelním systému, aby se předešlo příliš velkému 
zapínacímu proudu. 
Střídače se spustí automaticky, ale jen tehdy, je-li baterie dostatečně nabitá alespoň pro 
minimální provozní dobu s aktuálně připojenou zátěží. 
Když je spuštěno dostatek střídačů pro napájení zátěže, bude zátěž převedena 
z automatického bypassu zpět na přípojnici střídače. 
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Činnost manuálního bypassu 
 
Obvod manuálního bypassu sestává 
z manuálních spínačů Q1 a Q2, umožňujících 
převedení zátěže přímo na síť, aniž by bylo 
přerušeno jejich napájení. UPS bude po 
přepnutí galvanicky oddělena od výstupní 
zátěže. 
 
Tento režim provozu se používá, když je 
třeba UPS kompletně vypnout za účelem 
údržby nebo opravy. 

 
Obr. 3.2-5   Tok energií v režimu manuálního bypassu 

 
 
 
 
Provoz při výpadku sítě 
 

V případě, že dojde k výpadku napájení ze 
sítě, usměrňovač a nabíječ baterií se 
vypnou, zatímco střídač pokračuje bez 
přerušení v napájení zátěže, k čemuž 
využívá energii z baterií. 
 
Během vybíjení baterií se na LCD obrazovce 
zobrazuje zbývající záložní doba, 
odhadovaná na základě kapacity baterie a 
připojené zátěže. 

 
Obr. 3.2-6  Tok energií při výpadku sítě 

 
V případě dlouhodobého výpadku sítě se před tím, než se baterie zcela vybije, zobrazí alarm 
„stop operation“ (ukončení provozu), varující uživatele, že po uplynutí uvedeného času 
(normálně 3 minuty) zahájí UPS proces vypínání. 
 

     V případě paralelního systému 
 
S výkonovým paralelním systémem: 
 

• Pokud je k dispozici bypass napětí ze sítě a na jedné z jednotek se objeví varování 
„battery low“ (slabá baterie), je po určité prodlevě (nastavitelné) zátěž převedena na 
síť. 

• Pokud není bypass napětí ze sítě k dispozici a na jedné z jednotek se objeví varování, 
spustí systém časový odpočet „Stop operation“ (zastavení provozu) a poté dojde 
k vypnutí zátěží připojených na výstupu. 

 
S redundantním paralelním systémem: 
 

• Pokud se varování slabé baterie objeví na jedné z jednotek, která není nezbytná pro 
napájení aktuálně připojené zátěže, dojde po časové prodlevě (nastavitelné) k vypnutí 
této jednotky a zátěž bude sdílena mezi zbylými jednotkami. 
Objeví-li se varování na jednotce nezbytné pro napájení aktuální zátěže, spustí systém 
časový odpočet (nastavitelný) „Stop operation“ (zastavení provozu) a poté dojde 
k vypnutí zátěží připojených na výstupu. . 
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3.3 RPA PARALELNÍ SYSTÉM  
 
RPA (Redundantní Paralelní Architektura) umožňuje rozšířit jednotku na paralelní systém 
sestávající ze 2, 3 nebo 4 jednotek LP 33 Series zapojených na stejné sběrnici. Takový systém 
zajišťuje maximální míru spolehlivosti a zvyšuje dostupnost napájení. 
 

Výkonový paralelní systém 
Paralelním spojením dvou nebo více jednotek lze 
dosáhnout většího výstupního výkonu, než jaký 
poskytuje jedna samostatná UPS jednotka. 
Maximální celková zátěž sdílená mezi n paralelními 
jednotkami může dosáhnout 100% instalovaného 
jmenovitého výkonu systému. 
V případě selhání některé z UPS jednotek bude 
zátěž okamžitě převedena do bypassu, na napájení 
ze sítě. 
 
Redundantní paralelní systém 
Paralelní systém lze definovat jako redundantní 
jedině v případě, že jmenovitý výkon n-1 jednotek 
z celkového počtu n paralelních jednotek 
postačuje k napájení požadované zátěže. 
Zátěž je v redundantním paralelním systému 
rovnoměrně sdílena n jednotkami připojenými na 
výstupní svorkovnici. 

Síťový vstup 
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Obr. 3.3-1   Schéma RPA systému 

 

V případě výpadku některé z paralelních jednotek budou zbývající (n-1) jednotky sdílet zátěž a 
chráněné aplikace budou i nadále napájeny upraveným napětím ze střídače. 
 
Sdílení zátěže mezi paralelními jednotkami 
Po řídící sběrnici probíhá neustále výměna dat mezi mikroprocesory jednotlivých paralelních 
jednotek. Tak je při jakékoli zátěži zajištěno konstantní rovnoměrné sdílení zátěže. 
 
Řízení a synchronizace paralelního systému 
Všechny jednotky jsou identické, v systému nejsou řídící (master) a podřízené (slave) jednotky. 
Jedna jednotka je libovolně zvolena jako referenční (první jednotka připojená na výkonové 
sběrnici) a tato jednotka se jako první synchronizuje s napětím sítě a všechny ostatní jednotky 
se synchronizují s touto první jednotkou. 
V případě, že referenční jednotka selže nebo je odpojena od paralelní výkonové sběrnice, 
převezme roli referenční jednotky další jednotka. 
Střídavý vstupní zdroj napájení všech bypassů musí být stejný pro všechny jednotky paralelního 
systému, aby se vyloučila možnost fázového posuvu mezi nimi. 
 
Řídící sběrnice paralelního systému 
Vysokorychlostní sériová sběrnice zajišťující komunikaci, synchronizaci a sdílení zátěže mezi UPS 
moduly. 
Každý modul řídí svoji vlastní funkci, zatímco Master (každá jednotka může být Master) řídí a 
ovládá stav systému. 
 

 

POZNÁMKA ! 
Mezi výstup jednotek a společnou přípojnici zátěže by neměly být zařazovány 
žádné transformátory, pojistky nebo automatické jističe. 
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3.4 PARALELNĚ SPOJENÉ UPS SE SPOLEČNOU BATERIÍ 
 

 

POZNÁMKA ! 
Paralelní systém se společnou baterií pro dvě nebo více UPS vyžaduje 
specifickou instalaci a adekvátní nastavení určitých parametrů (přístupných 
pouze po zadání hesla) a smí být proto realizován výhradně kvalifikovanými 
techniky s pověřením GE. 

 
Obvykle se každá UPS jednotka provozuje se svojí vlastní baterií. 
V případě paralelních jednotek provozovaných se společnou baterií (max. 4 UPS, viz obrázek 3.4-
1) je obvod sdílení mezi jednotlivými UPS integrován v komunikační sběrnici systému, aby bylo 
možné zajistit rovnoměrné sdílení výstupních proudů usměrňovačů. 
 

 
Obr. 3.4-1   Schéma RPA systému s UPS jednotkami na společné baterii 

1 – 
 
2 – 
 
3 – 
 
4 – 
 
5 – 
 
6 – 
 
7 – 
 
8 – 

Usměrňovač 
 
Střídač 
 
Automatický bypass 
 
Manuální bypass 
 
Síťové napájení 
 
Přípojnice zátěže 
 
Pojistka externí baterie 
 
Baterie 

 
Věnujte pozornost následujícím doporučením: 
• Jednotky dodané pro tento funkční režim vyžadují speciální nastavení parametrů, takže je třeba je 

připravit předem ještě před instalací. 

• Instalace smí být provedena pouze při kompletně vypnutém UPS systému. 

• Vstupní napájení usměrňovačů (5) musí být pro každou jednotku stejné, se sledem fází po směru 
hodinových ručiček. 

• Každý usměrňovač musí být nastaven na stejné plovoucí DC napětí a na stejné omezení proudu 
baterie. 

• Z bezpečnostních důvodů a pro potřeby údržby musí být do každého vedení propojujícího 
usměrňovače se společnou baterií povinně nainstalovány pojistky / jističe (7) (viz oddíl 4.7.2). 

• V případě, že musí být jednotka z důvodu údržby vypnuta, vypněte nejprve dotyčnou jednotku a 
teprve poté rozpojte DC pojistky / jističe v bateriovém vedení (7).  

• Doporučujeme k UPS připojit externí spínací kontakt „Pojistky baterií“ a nastavením parametrů 
povolit jeho funkci (viz oddíl 7.1). 

• Pokud je UPS napájena ze záložního generátoru a k uživatelskému rozhraní je připojen kontakt 
„Generátor v chodu“, připojte samostatný spínací kontakt na každou paralelní jednotku. 

• Parametry povolující bateriový test, jak manuální tak i automatický, musí být nastaveny do stejného 
režimu na všech jednotkách sdílejících společnou baterii. 

• Nepřipojujte teplotní senzor pro automatickou kompenzaci floating napětí baterie. 

• Nepovolujte funkci zrychleného nabíjení (Boost charge). 
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3.5 SERVISNÍ A TECHNICKÁ PODPORA 
 

S jakoukoli žádostí o technickou podporu se 
prosím obracejte na vaše lokální servisní 
středisko.  

Razítko vašeho lokálního servisního střediska (viz strana 3)  
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Obr. 3.5-1  Identifikační štítek 

Potřebné údaje identifikující 
vaši UPS jsou vyznačena na 
identifikačním štítku, 
připevněném na přední straně 
skříně za předními dveřmi. 
 
 
Uvedením údajů vyznačených 
na identifikačním štítku 
můžete urychlit a usnadnit 
požadovanou technickou 
podporu. 

 
 
 
 
 
3.6 ZÁRUKA 
 
GE, operující prostřednictvím svých autorizovaných zástupců, poskytuje u standardních produktů 
záruku na práci a materiál po dobu 24 měsíců od data zakoupení (12 měsíců v případě baterie). 
Smluvně lze stanovit jinou délku trvání záruční doby. 
 

 

POZNÁMKA ! 

Tato záruka nepokrývá závady produktu způsobené nesprávnou instalací, 
nesprávným užíváním, změnami provedenými neoprávněnými osobami 
nebo neodpovídajícími provozními podmínkami. 
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3.7 RECYKLACE VYSLOUŽILÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

 

POZNÁMKA ! 

Tento produkt je zkonstruován s ohledem na životní 
prostředí. Při jeho výrobě byly použity materiály a 
komponenty respektující ekologické předpisy. 

Zařízení neobsahuje fluorchlorkarbony (CFC) ani 
hydrofluorchlorkarbony (HCFC). 

 
 
 
 
 

 

GE doporučuje uživateli v zájmu ochrany životního 
prostředí zajistit na konci životnosti UPS její 
ekologickou likvidaci v souladu místně platnými 
předpisy. 

 
 
 
 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

Olovo obsažené v bateriích je látka nebezpečná pro životní 
prostředí. Baterie proto musí být ekologicky likvidovány 
specializovanými společnostmi! 
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4 INSTALACE 
4.1 TRANSPORT 
UPS je připevněna na přepravním podstavci, který umožňuje manipulaci pomocí vysokozdvižného 
vozíku. Součástí přepravního podstavce je speciální pěnová vrstva Ethafoam, která chrání 
zařízení před poškozením během přepravy. Normálně je UPS balena v kartónové krabici. 
Na přání může být UPS zabalena do dřevěné bedny. 
 

UPS musí být přepravována ve svislé poloze. 
Během manipulace nenaklánějte skříň o více než +/- 10 °. 
 

UPS přesuňte na místo finální instalace v originálním obalu. 
Na vrch nestavte žádné další balení: mohlo by dojít k poškození vrchní strany skříně. 
 

 

  

 

VAROVÁNÍ ! 
Při nakládání / vykládání a přepravě 
UPS je zakázáno: 
 
Při nakládání / vykládání a přepravě 
UPS dejte pozor na:   

 

 

POZNÁMKA ! 

Při přepravě UPS mějte na paměti: 
FRAGILE  

SENSITIVE
TO DAMPNESS  TO HEAT

SENSITIVE

 TO FROST
SENSITIVE

 

Vysokozdvižný vozík 

UPS smí být vysokozdvižným vozíkem zvedána 
ve svislé pozici z levé a pravé strany. 

Všimněte si těžiště vyznačeného na obalu. 

 

POZNÁMKA ! 

Zkontrolujte dostatečnou nosnost podlahy 
a výtahu. 

UPS přepravujte jedině ve svislé poloze. 

Na vrch UPS nestavte žádná další balení. 

Vysokozdvižný vozík 

 
 

Jeřáb 

 
Obr. 4.4-1  Zvedání  LP 33 Series  

Jeřáb 

Pokud bude UPS zvedána pomocí jeřábu, 
použijte vhodné zvedací řemeny a dejte pozor 
na těžiště vyznačené na obalu. 

Přijměte veškerá potřebná opatření, aby se 
při zvedání UPS zabránilo poškození skříně. 
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4.1.1 Rozměry a hmotnosti 

 

 LP 33 Series / 40 kVA 
  

 Rozměry (Š x H x V) 
600mm x 753mm x 1415mm 
23.63” x 29.64” x 55.71” 

 Standardní hmotnost  220 Kg   /   485 lbs 

 Zatížení podlahy 510 Kg/m
2
 

LPS33_040_UPS dimensions_01
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Obr. 4.1.1-1   Rozměry LP 33 Series / 40 kVA  Přepravní hmotnost 235 Kg   /   519 lbs 

 

 LP 33 Series / 60 - 80 kVA 

  

 Rozměry (Š x H x V) 
600mm x 753mm x 1815mm 
23.63” x 29.64” x 71.46” 

60 kVA 80 kVA 
 Standardní hmotnost  

280 Kg / 618 lbs 290 Kg / 640 lbs 

60 kVA 80 kVA 
 Zatížení podlahy 

644 Kg/m
2
 667 Kg/m

2
 

60 kVA 80 kVA LPS33_060-080_UPS dimensions_01
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Obr. 4.1.1-2   Rozměry LP 33 Series / 60 - 80 kVA 

 Přepravní hmotnost 
300 Kg / 662 lbs 310 Kg / 684 lbs 

 

 LP 33 Series / 100 - 120 kVA 

  

 Rozměry (Š x H x V) 
720mm x 753mm x 1815mm 
28.35” x 29.64” x 71.46” 

100 kVA 120 kVA 
 Standardní hmotnost  

360 Kg / 794 lbs 375 Kg / 827 lbs 

100 kVA 120 kVA 
 Zatížení podlahy 

690 Kg/m
2
 719 Kg/m

2
 

100 kVA 120 kVA LPS33_100-120_UPS dimensions_01
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Obr. 4.1.1-3   Rozměry LP 33 Series / 100 - 120 

kVA 

 Přepravní hmotnost 
385 Kg / 849 lbs 400 Kg / 882 lbs 

 

 

POZNÁMKA ! 

Hmotnost každého jednotlivého kusu je uváděna na vnější straně obalu! 
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4.2 DODÁNÍ 
 
Při dodání pečlivě zkontrolujte kompletnost balení a fyzický stav UPS zařízení. 
 
V případě jakéhokoli poškození během transportu neprodleně informujte přepravce a obraťte se 
na své místní servisní středisko. 
 
Jakékoli pojistné plnění vyžaduje detailní hlášení škod. 
 

 

POZNÁMKA ! 

Poškozená UPS nesmí být v žádném případě instalována nebo připojena do 
sítě nebo k bateriím! 

 
 
 
 
 
 
4.3 ULOŽENÍ 
 

 

Zařízení je pečlivě zabaleno pro přepravu 
a skladování, takže bude perfektně 
připraveno, až přijde čas instalace. 
 
Nikdy nenechávejte UPS mimo budovy a 
nestavte UPS na sebe. 
 
Doporučujeme uložit UPS v originálním 
obalu, v suché a bezprašné místnosti 
s teplotou v rozsahu -25°C až 55°C (-
13°F až 131°F) a v dostatečné 
vzdálenosti od chemikálií. 

 
 
 
 
4.3.1 Skladování UPS 
 
Některé důležité funkce UPS (například uživatelská přizpůsobení) jsou definována 
prostřednictvím parametrů uložených v paměti RAM. 
Paměť RAM je napájena malou záložní baterií umístěnou na desce řídící jednotky. 
 
Pokud doba skladování UPS přesáhne 1 rok, měly by být před uvedením UPS do provozu tyto 
funkce překontrolovány pracovníky autorizovaného servisního střediska. 
 

 

POZNÁMKA ! 

V případě skladování UPS dejte pozor na: 
FRAGILE  

SENSITIVE
TO DAMPNESS  TO HEAT

SENSITIVE

 TO FROST
SENSITIVE
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4.3.2 Skladování baterií 

 
V případě dlouhodobého skladování, pokud jsou součástí dodávky bezúdržbové baterie, mějte na 
paměti, že baterie podléhají samovolnému vybíjení. 
 
 
Aby se zabránilo nevratnému poškození baterií, musíte dodržovat následující instrukce: 

• Doba skladování bez nutnosti dobíjení závisí na teplotě v místě uložení. 

• Optimální okolní teplota pro skladování baterií je 20°C (68°F). 

Při teplotách vyšších než 20°C (68°F) se přípustná doba skladování zkracuje. 

• Každých 10°C (18°F) nad jmenovitou tepotu 20°C (68°F) zkrátí přípustnou dobu skladování 
bez dobíjení na polovinu. 

 
 
 
 
 

V případě bezúdržbových baterií je doba skladování bez nutnosti dobíjení přibližně: 

6 měsíců pří teplotě skladování 20°C (68°F) 

3 měsíce pří teplotě skladování 30°C (86°F) 

2 měsíce pří teplotě skladování 35°C (95°F) 

 
 
 
 
 

 

POZNÁMKA ! 
V případě skladování baterií 
dejte pozor na: FRAGILE  

SENSITIVE
TO DAMPNESS  TO HEAT

SENSITIVE

 TO FROST
SENSITIVE
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4.4 MÍSTO PRO INSTALACI 
 
UPS by měla být nainstalována ve vyhrazeném prostoru, kam má přístup pouze kvalifikovaný 
personál. 
 
Místo instalace by mělo být čisté, bezprašné a s odpovídající ventilací nebo klimatizací. 
 
Ověřte si dostatečnou nosnost podlahy (viz oddíl 4.1.1). 
 
Okolní teplota by neměla překračovat 20° ÷ 25°C / 68° ÷ 77°F (max. 35°C / 95°F). Viz oddíl 
4.5. 
 
 

Umístění UPS LP 33 Series / 40 – 60 – 80 - 100 - 120 kVA 
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Obr. 4.4-1   Umístění LP 33 Series / 40 – 60 – 80 - 100 - 120 kVA 

Zadní panel UPS může být přistaven 
ke zdi nebo jiné struktuře. 
 
Volné místo před UPS by mělo 
umožňovat volný průchod osob při 
plně otevřených dveřích a dostatečný 
přísun vzduchu k ventilačním otvorům 
dveří. 
 
Aby byl zajištěn řádný odvod 
vyfukovaného ohřátého vzduchu, je 
minimální doporučená vzdálenost 
stropu od vrchní strany UPS 400 mm 
(16”). 
 
V blízkosti UPS by se měla nacházet 
jednofázová elektrická zásuvka (230 
Vac), která umožní připojení 
elektrického nářadí, měřících 
přístrojů nebo propojovacích 
zařízení. 
Tato zásuvka musí být uzemněná. 

 
 
UPS LP 33 Series může vyzařovat rádiové vlnění. 
Přestože je nedílnou součástí UPS také RFI odrušení (Radio Frequency Interference), nelze 
zaručit, že UPS nebude ovlivňovat v blízkosti umístěná citlivá zařízení, jako jsou kamery a 
monitory. 
Pokud by docházelo k rušení, je třeba UPS přesunout mimo dosah citlivých zařízení. 
 
 

 

POZNÁMKA ! 
Provozní teplota je velmi důležitá pro baterie s pojistným ventilem 
(bezúdržbové). 
Provoz při teplotách nad 20°C (68°F) zkracuje předpokládanou životnost. 
Respektujte předpis VDE 0510, nařízení definovaná dodavatelem baterií a 
další místně platné předpisy. 
Instalaci a zapojení kabeláže baterií musí provést kvalifikovaní pracovníci. 
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Otvory pro zapojení vstupních a výstupních kabelů LP 33 Series 
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Obr. 4.4-2   LP 33 Series / 40 - 60 - 80 kVA – Otvory na spodu skříně 
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Obr. 4.4-3   LP 33 Series / 100 - 120 kVA - Otvory na spodu skříně 

  

Otvor pro zapojení vstupních a výstupních kabelů se u LP 33 Series nachází na spodní straně 
UPS. 
 

Při volbě umístění UPS mějte na paměti pozici tohoto otvoru. 

 
 

Fixace UPS skříně LP 33 Series k podlaze 

UPS skříň je volně stojící a za normálních 
okolností nevyžaduje přišroubování 
k podlaze. 
 
Nicméně je možné UPS skříň připevnit 
k podlaze tak, že podpěrné sloupky UPS 
přišroubujete k podlaze. 
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Obr. 4.4-4   Připevnění UPS skříně k podlaze 
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Obr. 4.4-5   LP 33 Series / 40 - 60 - 80 kVA – Místa pro uchycení UPS 
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Obr. 4.4-6   LP 33 Series / 100 - 120 kVA - Místa pro uchycení UPS skříně 
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Obr. 4.4-7   LP 33 Series / 40 kVA – Dispozice RPA paralelního systému 
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Obr. 4.4-8   LP 33 Series / 60 - 80 kVA – Dispozice RPA paralelního 

systému 

 
 
V případě paralelního systému se snažte 
umístit UPS moduly v pořadí podle 
jejich čísel (vyznačených na balení). 
 
Pokud jsou UPS jednotky umístěny „bok 
po boku“, musí být boční panely 
namontovány na všech jednotkách. 
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Obr. 4.4-9   LP 33 Series / 100 - 120 kVA – Dispozice RPA paralelního systému 
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4.5 VENTILACE A CHLAZENÍ 
 
Teplo vznikající v UPS je předáváno do okolí pomocí interních ventilátorů. 
 

Proudění vzduchu skrz UPS 

Je důležité, aby mohl chladící vzduch volně
proudit vstupními a výstupními ventilačními
otvory UPS. 

 

 
Obr. 4.5-1   Proudění vzduchu skrz LP 33 Series 

POZNÁMKA ! 

Na vrch skříně nestavte žádné 
předměty. Mohly by bránit proudění 
vzduchu. 

 

Odvod tepla z místnosti s UPS 

Uživatel musí zajistit odpovídající 
ventilační nebo klimatizační systém 
odvádějící teplo z místnosti. 

 
Obr. 4.5-2   Odvod tepla z UPS místnosti 

 
 
Objem vzduchu a ztrátový výkon UPS 

Následující tabulka uvádí přibližné hodnoty minimálního objemu vzduchu potřebného na 
odvedení tepla ze standardní verze UPS se jmenovitou zátěží na střídači (PF = 0,8) a nabíjenými 
bateriemi, při teplotě vstupního vzduchu max. 35°C (95°F): 
 

Objem vzduchu Ztrátový výkon 
UPS model 

VFI režim ECO režim VFI režim ECO režim 
 

LP 33 Series / 40 kVA 725 m3/h 100 m3/h 2,48 kW 0,33 kW 

LP 33 Series / 60 kVA 1010 m3/h 170 m3/h 3,45 kW 0,58 kW 

LP 33 Series / 80 kVA 1450 m3/h 190 m3/h 4,97 kW 0,65 kW 

LP 33 Series / 100 kVA 1815 m3/h 290 m3/h 6,21 kW 0,97 kW 

LP 33 Series / 120 kVA 2175 m3/h 350 m3/h 7,45 kW 1,17 kW 
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4.6 VYBALENÍ 
 

Zařízení přepravujte až na místo finální instalace v originálním obalu (kartónové krabici nebo 
dřevěné bedně). Obalový materiál a přepravní paletu odstraňte až před samotnou instalací UPS. 
 

Postup při vybalování UPS: 

1 

 

• Před vybalování se ujistěte, že máte kolem 
UPS dostatek místa. 

• Přestřihněte dva pásky „A“, které zajišťují 
kartónovou krabici. 
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• Odstraňte obal „B“. 

• Od skříně odejměte ochrany „C“ a sáčky 
s příslušenstvím. 
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Obr. 4.6-1   Vybalení LP 33 Series 

• Pomocí vysokozdvižného vozíku zdvihněte 
UPS nad podlahu. 

• Odstraňte dvě dřevěné desky „E“. 

 
Součástí dodávky jsou následující položky: • CD-ROM se software propojení 
• Kabely řídící sběrnice (pouze pro RPA paralelní systém) • Sáček s příslušenstvím 
 

 

POZNÁMKA ! 
Poškozená UPS nesmí být v žádném případě instalována nebo připojena na síť 
či baterie! 
V případě jakéhokoli poškození během transportu neprodleně informujte 
dopravce! 
Jakékoli pojistné plnění vyžaduje detailní hlášení škod. 

 

 

Recyklace obalového materiálu 

GE používá pouze materiály přátelské k životnímu prostředí. 
Použité obalové materiály je třeba recyklovat v souladu s platnými 
nařízeními. 
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4.7 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
 

 

VAROVÁNÍ ! 
Zapojení do a z UPS smí být provedeno POUZE KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM. 
Řiďte se instrukcemi „Bezpečnostní opatření – Instalace“ v oddíle 1. 

 
Zapojení kabeláže UPS systému je třeba provést podle instalovaného výkonu. 
 

Výjimky jsou povoleny pouze v případě, že to vyžadují místní předpisy. 
 

Správné dimenzování pojistek a průřezu kabelů pro připojení k síti, zátěžím a bateriím viz údaje 
uvedené v oddílech 4.7.2 a 4.7.3. 
 

Před připojením UPS se ujistěte, že napětí a frekvence sítě, napětí a frekvence výstupu na 
zátěže a údaje o bateriích (počet článků, plovoucí napětí, autonomie) jsou v souladu s místními 
požadavky. 
 

Ochrana síťového vstupu UPS musí být provedena výhradně 3-pólovými jističi. 
UPS vyžaduje zapojení nulového vodiče na vstupu (vstup UPS se připojuje v soustavě TN-S).  
 

Dejte pozor při používání 4-pólových jističů k ochraně zátěží připojených k UPS. 
Potenciální problém by mohl nastat v situacích s nelineárními zátěžemi: proud nulovým 
vodičem by mohl být větší než fázové proudy. 
 

Vyhněte se vedení vstupních kabelů paralelně s výstupními kabely, aby nedocházelo k indukování 
rušení. 
 

Síťový vstup 
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Obr. 4.7-1   RPA Paralelní systém 

 
 
Aby bylo zajištěno správné sdílení zátěží mezi 
paralelními jednotkami při napájení zátěže ze 
sítě, doporučujeme pro všechny paralelní 
jednotky dodržovat stejné průřezy a délky kabelů 
od vstupního rozvaděče a na výstupní přípojnici. 
 
Bypass napětí ze vstupní sítě musí být stejné pro 
všechny jednotky, aby nedocházelo  fázovému 
posuvu nebo problémům se sledem fází. 
 
Aby nedocházelo ke vzájemnému indukčnímu 
ovlivňování, musí být vstupní kabely vedeny 
odděleně od výstupních kabelů. 

 

 

 

Mezi výstup jednotek a společnou přípojnici zátěže by neměly být 
zařazovány žádné transformátory, pojistky nebo automatické jističe. 

 

 

 
Dodání a instalaci pojistek a zapojení vstupu / výstupu UPS hradí zákazník, pokud není 
výslovně dohodnuto jinak. 
 

 

POZNÁMKA ! 
V případě nedodržení minimálních požadovaných vzdáleností na obou stranách 
UPS (viz oddíl 4.4) je doporučeno zajistit dodatečnou délku 
vstupních/výstupních kabelů tak, aby mohla být UPS posunuta pro účely 
údržby. 
Je doporučeno používat ohebné vstupní/výstupní vodiče s vhodnou délkou, 
umožňující dostatečné posunutí. 
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4.7.1 Selektivita pojistek (koordinace při vybavování jistících prvků) 

 
Aby byla zajištěna správná selektivita obvodů v případě zkratu na úrovni zátěží, je třeba 
pečlivě volit jmenovité hodnoty pojistek instalovaných ve výstupním rozvaděči. 
 
 
Když dojde ke zkratu na výstupu a síťové napětí nepřekročí povolené tolerance, je zátěž 
prostřednictvím automatického bypassu okamžitě převedena na síť, která umožňuje větší 
zkratový výkon. 
 
 
Pro zajištění správné koordinace při vybavování jistících prvků musejí mít pojistky v bypass 
vedení minimálně 1,6 x větší jmenovitou hodnotu než nejsilnější pojistka ve výstupním 
rozvaděči. 
 
 
Pokud je třeba zajistit selektivitu také v případě selhání sítě (to znamená, že nelze použít 
automatický bypass), musí být nejsilnější pojistka ve výstupním rozvaděči slabší než 20% 
jmenovitého proudu UPS pro každou fázi. 
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4.7.2 Dimenzování pojistek 

 
Pokud jsou k ochraně vstupního zapojení předepsány ELCB jističe (proudové chrániče), vezměte 
do úvahy velký svodový proud generovaný odrušovacími kondenzátory. 
 
ELCB jističe by měly být největší typ vhodný pro nelineární proudy a pro zpožděnou funkci. 
 
 
 
 

Společný vstup pro usměrňovač a bypass Samostatný vstup pro usměrňovač a bypass 
(volitelně) 

 

Obr. 4.7.2-2   Společný vstup pro usměrňovač a bypass 

 

Obr. 4.7.2-3   Samostatný vstup pro usměrňovač a bypass 
(volitelně) 

 
 
 

Pojistky AgL nebo ekvivalentní jističe (MTCB) 
pro síťová napětí 3x380/220V, 3x400/230V, 3x415/240V Výkon UPS 

F1 F2 F3 F4 (externí baterie) 
 

LP 33 Series / 40 kVA 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 80 A 

LP 33 Series / 60 kVA 3 x 100 A 3 x 100 A 3 x 100 A 3 x 125 A 

LP 33 Series / 80 kVA 3 x 125 A 3 x 125 A 3 x 125 A 3 x 160 A 

LP 33 Series / 100 kVA 3 x 160 A 3 x 160 A 3 x 160 A 3 x 200 A 

LP 33 Series / 120 kVA 3 x 200 A 3 x 200 A 3 x 200 A 3 x 250 A 
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4.7.3 Dimenzování vstupních/výstupních kabelů 

 
U níže uvedených rozměrů kabelů není uvažováno případné sdružené napětí. 
 

 

POZNÁMKA ! 
Hodnoty v následujících tabulkách odpovídají evropským normám (EN) a 
švýcarským normám (SEV/ASE). 
V každém případě je třeba respektovat místní platné normy. 

 

Společný vstup pro usměrňovač a bypass Samostatný vstup pro usměrňovač a bypass 
(volitelně) 

 
Obr. 4.7.3-1   Společná vstupní síť 

 
Obr. 4.7.3-2   Oddělená vstupní síť (volitelně) 

 
Průřezy kabelů A, B, C, D,E a K 

Doporučené evropskými normami - EN  Výkon UPS 
A / B / C D E K 

 

LP 33 Series / 40 kVA 5 x 10 mm
2
 4 x 10 mm

2
 5 x 10 mm

2
 4 x 16 mm

2
 

LP 33 Series / 60 kVA 4 x 25 + 16 mm
2
 4 x 25 mm

2
 4 x 25 + 16 mm

2
 3 x 35 + 25 mm

2
 

LP 33 Series / 80 kVA 4 x 35 + 25 mm
2
 4 x 35 mm

2
 4 x 35 + 25 mm

2
 3 x 50 + 25 mm

2
 

LP 33 Series / 100 kVA 4 x 50 + 25 mm
2
 4 x 50 mm

2
 4 x 50 + 25 mm

2
 3 x 70 + 35 mm

2
 

LP 33 Series / 120 kVA 4 x 70 + 35 mm
2
 4 x 70 mm

2
 4 x 70 + 35 mm

2
 3 x 120 + 70 mm

2
 

 
SEV/ASE průřezy kabelů doporučené ve Švýcarsku 

Výkon UPS 
A / B / C D E K 

 

LP 33 Series / 40 kVA 5 x 16 mm
2
 4 x 16 mm

2
 5 x 16 mm

2
 3 x 25 + 16 mm

2
 

LP 33 Series / 60 kVA 4 x 35 + 25 mm
2
 4 x 35 mm

2
 4 x 35 + 25 mm

2
 3 x 50 +25 mm

2
 

LP 33 Series / 80 kVA 4 x 50 + 25 mm
2
 4 x 50 mm

2
 4 x 50 + 25 mm

2
 3 x 70 + 35 mm

2
 

LP 33 Series / 100 kVA 4 x 70 + 35 mm
2
 4 x 70 mm

2
 4 x 70 + 35 mm

2
 3 x 95 + 50 mm

2
 

LP 33 Series / 120 kVA 4 x 95 + 50 mm
2
 4 x 95 mm

2
 4 x 95 + 50 mm

2
 3 x 150 + 95 mm

2
 

 

 

POZNÁMKA ! 
V souladu s EMC předpisy pro elektromagnetické rušení musí být spojení mezi 
UPS a externími bateriemi provedeno pomocí stíněného kabelu! 



Změny vyhrazeny Strana 34/94 
CZ_OPM_LPS_33E_40K_M12_0GB_V020_GE Návod k obsluze LP 33 Series / 40-60-80-100-120 kVA 

4.8 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
 

 

VAROVÁNÍ ! 
Zapojení do a z UPS smí být prováděna výhradně KVALIFIKOVANÝM 
PERSONÁLEM. 
Řiďte se „Bezpečnostními předpisy“ popsanými v oddíle 1. 

 
4.8.1 Výkonová zapojení se společným síťovým vstupem pro LP 33 Series / 40 - 60 - 

80 kVA 
 

 
Obr. 4.8.1-1   Společná vstupní síť 

Společná vstupní síť 
 

UPS dodávaná ve standardní verzi má 
společnou vstupní síť. 
Vstupní svorky usměrňovače i bypassu jsou 
napájeny pouze z jednoho vstupního vedení 
(F1). 
 

Mějte na paměti, že když jsou rozpojeny 
síťové pojistky, bude přerušeno napájení jak 
usměrňovače, tak i automatického bypassu a 
manuálního bypassu. 

 

B
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C
D

OFF

ON

OFF
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LPS33_040_Connection common_01

 
Obr. 4.8.1-2   LP 33 Series / 40 kVA – Zapojení výkonového 

vstupu/výstupu 

LPS33_060-080_Connection common_02

OFF

ON

OFF

ON

B

A

C
D

 

Obr. 4.8.1-3   LP 33 Series / 60 - 80 kVA - Zapojení výkonového 
vstupu/výstupu 

  
Přístup k AC svorkám  
  

1 - Otevřete přední dveře „A“ na UPS 
skříni. 

3 - Prořízněte otvor do gumy „C“, abyste 
mohli protáhnout kabely. 

2 - Odejměte přední panel „B“. 4 - Připevněte kabely na profil „D“ pomocí 
přiložených pásků. 

  

 
 

POZNÁMKA ! 
UPS vyžaduje pro správnou činnost sled fází po směru hodinových ručiček. 
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Obr. 4.8.1-4   Svorky pro společný síťový vstup 

X1 Síť 1 – Zapojení vstupní sítě 
 

L1 = Usměrňovač + Bypass Fáze L1 
L2 = Usměrňovač + Bypass Fáze L2 
L3 = Usměrňovač + Bypass Fáze L3 
N1 = Nula Síť PE = Zem Síť 

X3 Zátěž – Zapojení výstupní zátěže 
 

L1 = Zátěž Fáze L1 
L2 = Zátěž Fáze L2 
L3 = Zátěž Fáze L3 
N2 = Nula Zátěž PE = Zem Zátěž  

 

 
 

POZNÁMKA ! 
Vstupní/výstupní svorky musí být dotaženy odpovídajícím šroubovákem na 
moment: 2.5 Nm pro LP 33 Series / 40 kVA 3 Nm pro LP 33 Series / 60 - 
80kVA. 

 

 

LPS33_040-120_Connection battery_01

+0-

+0-

 
Obr. 4.8.1-5   Zapojení externí baterie  

X4 Baterie – Připojení externí baterie 
 

- = Záporný pól baterie 
0 = Střední bod bloku baterií 
+ = Kladný pól baterie 
PE = Uzemnění bateriové skříně n. stojanu 

 

 
 

VAROVÁNÍ ! 
Před zavřením „pojistek externích baterií“ ověřte správnou polaritu připojené 
baterie. 

 

 

 

 

POZNÁMKA ! 
Pro splnění norem upravujících elektromagnetickou kompatibilitu musí být 
spojení mezi UPS a externí baterií provedeno pomocí stíněného kabelu 
nebo musí být použit vhodný stíněný (kovový) žlab! 

Tato UPS je určena pouze pro práci v elektrickém systému s konfigurací do 
hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 

Pokud je UPS vybavena vstupním transformátorem, musí být sekundární 
vinutí transformátoru v konfiguraci do hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
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4.8.2 Výkonová zapojení se společným síťovým vstupem pro LP 33 Series / 100 - 120 
kVA 

 

 
Obr. 4.8.2-1   Společná vstupní síť 

Společná vstupní síť 
 
UPS dodávaná ve standardní verzi má 
společnou vstupní síť. 
Vstupní svorky usměrňovače i bypassu jsou 
napájeny pouze z jednoho vstupního vedení 
(F1). 
 

Mějte na paměti, že když jsou rozpojeny 
síťové pojistky, bude přerušeno napájení jak 
usměrňovače, tak i automatického bypassu a 
manuálního bypassu. 
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Obr. 4.8.2-2   LP 33 Series / 100 - 120 kV  - Zapojení výkonového vstupu/výstupu 

 
Přístup k AC svorkám  
  

1 - Otevřete přední dveře „A“ na UPS 
skříni. 

3 - Prořízněte otvor do gumy „C“, abyste 
mohli protáhnout kabely. 

2 - Odejměte přední panel „B“. 4 - Připevněte kabely na profil „D“ pomocí 
přiložených pásků. 

  

 
 

POZNÁMKA ! 
UPS vyžaduje pro správnou činnost sled fází po směru hodinových ručiček. 
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LPS33_100-120_Connection common_02a
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Obr. 4.8.2-3   Svorky pro společný síťový vstup  

X1 Síť 1 – Zapojení vstupní sítě 
 

L1 = Usměrňovač + Bypass Fáze L1 
L2 = Usměrňovač + Bypass Fáze L2 
L3 = Usměrňovač + Bypass Fáze L3 
N1 = Nula Síť PE = Zem Síť 

X3 Zátěž – Zapojení výstupní zátěže 
 

L1 = Zátěž Fáze L1 
L2 = Zátěž Fáze L2 
L3 = Zátěž Fáze L3 
N2 = Nula Zátěž PE = Zem Zátěž 

 

Hlavní zemnící (PE) kabely musejí být připojeny k přípojnici pomocí šroubů M8. 
 

 
 

NOTE ! 
Vstupní/výstupní svorky musí být dotaženy odpovídajícím šroubovákem na 
moment: 10 Nm pro LP 33 Series / 100 - 120kVA. 

 

 

LPS33_040-120_Connection battery_01

+0-

+0-

 
Obr. 4.8.2-4   Zapojení externí baterie 

X4 Baterie – Připojení externí baterie 
- = Záporný pól baterie 
0 = Střední bod bloku baterií 
+ = Kladný pól baterie 
PE = Uzemnění bateriové skříně n. stojanu 

 

 
 

VAROVÁNÍ ! 
Před zavřením „pojistek externích baterií“ ověřte správnou polaritu 
připojené baterie. 

 

 

 

 

POZNÁMKA ! 
Pro splnění norem upravujících elektromagnetickou kompatibilitu musí být 
spojení mezi UPS a externí baterií provedeno pomocí stíněného kabelu 
nebo musí být použit vhodný stíněný (kovový) žlab! 

Tato UPS je určena pouze pro práci v elektrickém systému s konfigurací do 
hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
Pokud je UPS vybavena vstupním transformátorem, musí být sekundární 
vinutí transformátoru v konfiguraci do hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
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4.8.3 Výkonová zapojení s odděleným síťovým vstupem pro LP 33 Series / 40 - 60 - 
80 kVA (volitelně) 

 

 
Obr. 4.8.3-1   Oddělené síťové vstupy (volitelné) 

Oddělené síťové vstupy 
 
Na přání je možné UPS dodat se samostatnými 
síťovými vstupy. 
 
Dvě nezávislá vedení (F2 a F3) napájí odděleně 
vstupy usměrňovače a bypassu. 
 

Když jsou v této konfiguraci rozpojené pojistky 
vstupu usměrňovače, je vstup automatického 
bypassu a servisního bypassu napájen druhým 
vedením. 

 

LPS33_040_Connection separate_01

OFF

ON

OFF

ON

B

A

C
D

 
Obr. 4.8.3-2   LP 33 Series / 40 kVA - Zapojení výkonového 

vstupu/výstupu 
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Obr. 4.8.3-3   LP 33 Series / 60 - 80 kVA - Zapojení výkonového 
vstupu/výstupu 

  

Přístup k AC svorkám  
  
1 - Otevřete přední dveře „A“ na UPS skříni. 3 - Prořízněte otvor do gumy „C“, abyste 

mohli protáhnout kabely. 
  

2 - Odejměte přední panel „B“. 4 - Připevněte kabely na profil „D“ pomocí 
přiložených pásků. 

  

 
 

POZNÁMKA ! 
UPS vyžaduje pro správnou činnost sled fází po směru hodinových ručiček. 

 

  
 

 

POZNÁMKA ! 
Nula vstupu usměrňovače a nula vstupu bypassu musí přicházet ze stejné 
vstupní přípojnice. 
Uvnitř UPS jsou nulové vodiče N1 a N zapojeny na společný pól. 
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Obr. 4.8.3-4   Svorky pro oddělené síťové vstupy 

X1 Síť 1 
Zapojení síťového vstupu usměrňovače 
 

L1-1 = Usměrňovač Fáze L1 
L2-1 = Usměrňovač Fáze L2 
L3-1 = Usměrňovač Fáze L3 
N1 = Síť Nula  
PE = Síť Zem 

X2 Síť 2 
Zapojení síťového vstupu bypassu 
 

L1-2 = Bypass Fáze L1 
L2-2 = Bypass Fáze L2 
L3-2 = Bypass Fáze L3 
N = Síť Nula 

 

X3 Zátěž - Zapojení výstupní zátěže 
 

L1 = Zátěž Fáze L1 
L2 = Zátěž Fáze L2 
L3 = Zátěž Fáze L3 
N2 = Nula Zátěž PE = Zem Zátěž 

 

POZNÁMKA ! 
Vstupní/výstupní svorky musí být 
dotaženy odpovídajícím 
šroubovákem na moment: 2.5 Nm 
pro LP 33 Series / 40 kVA 
3 Nm pro LP 33 Series / 60 - 
80kVA 

 

 

LPS33_040-120_Connection battery_01

+0-

+0-

 
Obr. 4.8.3-5   Zapojení externí baterie 

X4 Baterie – Připojení externí baterie 
 

- = Záporný pól baterie 
0 = Střední bod bloku baterií 
+ = Kladný pól baterie 
PE = Uzemnění bateriové skříně 

 

 
 

VAROVÁNÍ ! 
Před zavřením „pojistek externích baterií“ ověřte správnou polaritu 
připojené baterie. 

 

 

 

 

POZNÁMKA ! 
Pro splnění norem upravujících elektromagnetickou kompatibilitu musí být 
spojení mezi UPS a externí baterií provedeno pomocí stíněného kabelu 
nebo musí být použit vhodný stíněný (kovový) žlab! 

Tato UPS je určena pouze pro práci v elektrickém systému s konfigurací do 
hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
Pokud je UPS vybavena vstupním transformátorem, musí být sekundární 
vinutí transformátoru v konfiguraci do hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
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4.8.4 Výkonová zapojení s odděleným síťovým vstupem pro LP 33 Series / 100 - 120 
kVA (volitelně) 

 

 
Obr. 4.8.4-1   Oddělené síťové vstupy (volitelné) 

Oddělené síťové vstupy 
 
Na přání je možné UPS dodat se samostatnými 
síťovými vstupy. 
 
Dvě nezávislá vedení (F2 a F3) napájí odděleně 
vstupy usměrňovače a bypassu. 
 

Když jsou v této konfiguraci rozpojené pojistky 
vstupu usměrňovače, je vstup automatického 
bypassu a servisního bypassu napájen druhým 
vedením. 
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Obr. 4.8.4-2   LP 33 Series / 100 - 120 kV  - Zapojení výkonového vstupu/výstupu 

 
Přístup k AC svorkám  
  

1 - Otevřete přední dveře „A“ na UPS 
skříni. 

3 - Prořízněte otvor do gumy „C“, abyste 
mohli protáhnout kabely. 

2 - Odejměte přední panel „B“. 4 - Připevněte kabely na profil „D“ pomocí 
přiložených pásků. 

 

 
 

POZNÁMKA ! 
UPS vyžaduje pro správnou činnost sled fází po směru hodinových ručiček. 

Nula vstupu usměrňovače a nula vstupu bypassu musí přicházet ze stejné 
vstupní přípojnice. 

Uvnitř UPS jsou nulové vodiče N1 a N zapojeny na společný pól. 
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LPS33_100-120_Connection separate_02a
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Obr. 4.8.4-3   Svorky pro oddělené síťové vstupy 

X1 Síť 1 
Zapojení síťového vstupu usměrňovače 
 

L1-1 = Usměrňovač Fáze L1 
L2-1 = Usměrňovač Fáze L2 
L3-1 = Usměrňovač Fáze L3 
N1 = Síť Nula  
PE = Síť Zem 

X2 Síť 2 
Zapojení síťového vstupu bypassu 
 

L1-2 = Bypass Fáze L1 
L2-2 = Bypass Fáze L2 
L3-2 = Bypass P Fáze hase L3 
N = Síť Nula 

 
Hlavní zemnící (PE) kabely musejí být připojeny k přípojnici pomocí šroubů M8. 
 

X3 Zátěž - Zapojení výstupní zátěže 
 

L1 = Zátěž Fáze L1 
L2 = Zátěž Fáze L2 
L3 = Zátěž Fáze L3 
N2 = Nula Zátěž PE = Zem Zátěž 

 

NOTE ! 
Vstupní/výstupní svorky musí být 
dotaženy odpovídajícím 
šroubovákem na moment: 
10 Nm pro LP 33 Series / 100 - 
120kVA 

 

 

LPS33_040-120_Connection battery_01
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Obr. 4.8.4-4   Zapojení externí baterie 

X4 Baterie – Připojení externí baterie 
 

- = Záporný pól baterie 
0 = Střední bod bloku baterií 
+ = Kladný pól baterie 
PE = Uzemnění bateriové skříně 

 

 
 

VAROVÁNÍ ! 
Před zavřením „pojistek externích baterií“ ověřte správnou polaritu 
připojené baterie. 

 

  

 

POZNÁMKA ! 
Pro splnění norem upravujících elektromagnetickou kompatibilitu musí být 
spojení mezi UPS a externí baterií provedeno pomocí stíněného kabelu 
nebo musí být použit vhodný stíněný (kovový) žlab! 

Tato UPS je určena pouze pro práci v elektrickém systému s konfigurací do 
hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
Pokud je UPS vybavena vstupním transformátorem, musí být sekundární 
vinutí transformátoru v konfiguraci do hvězdy s trvale uzemněnou nulou. 
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4.8.5 RPA systém – Zapojení řídící sběrnice 

 

 

VAROVÁNÍ ! 
Tato Operace musí být provedena vyškoleným personálem ještě před 
počátečním spuštěním (zajistěte, aby byla celý UPS systém kompletně 
vypnutý). 

 
 

LPS33_040_RPA connection_01.

OFF

ON

OFF

ON

C

D

B

A

 
Obr. 4.8.5-1   LP 33 Series / 40 kVA – Přístup k RPA desce 

LPS33_060-080_RPA connection_01
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Obr. 4.8.5-2   LP 33 Series / 60 - 80 kVA - Přístup k RPA desce 

 
Přístup k RPA desce  
 
1 - Otevřete přední dveře „A“ 

UPS skříně. 
 
2 - Odejměte přední panel 

„B“. 
 
3 - Pomocí odpovídajícího 

nářadí odejměte 
z kovového rámečku „D“ 
kovové okénko „C“. 

LPS33_100-120_RPA connection_01
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OFF
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C D

 
Obr. 4.8.5-3   LP 33 Series / 100 - 120 kVA - Přístup k RPA desce 

 

POZNÁMKA ! 
Vraťte na své místo 
přední panel „B“. 
Dejte pozor, abyste 
nepoškodili kabely 
řídící sběrnice. 
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Obr. 4.8.5-4   Zapojení sběrnice RPA paralelního systému 

 
Zapojení sběrnice RPA paralelního systému 
Mezi paralelní jednotky zapojte kabel řídící sběrnice, jak je naznačeno na schématu v obrázku 
4.8.5-4. 

 

 
 

POZNÁMKA ! 
Zajistěte, aby byly konektory J3 a J4 řádně upevněny přiloženými šrouby. 
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Obr. 4.8.5-5   Připojení k desce „P34 – konektorový adaptér RPA“  
 

 
 

POZNÁMKA ! 

Propojka JP1 - JP2 - JP3 musí být odstraněna pouze na prostředních 
jednotkách, ke kterým jsou připojeny oba konektory, J3 i J4. 

Konektory J3 a J4 na desce „P34 – konektorový adaptér RPA“ nepřipojujte 
a neodpojujte, pokud je paralelní systém v provozu. 

 

 
 
 

 

POZNÁMKA ! 
Připojení další UPS ke stávajícímu paralelnímu systému a její uvedení do chodu 
musí být provedeno servisním technikem vašeho servisního střediska. 
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Obr. 4.8.5-6   LP 33 Series / 40 kVA - Umístění řídící sběrnice RPA paralelního systému 
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Obr. 4.8.5-7   LP 33 Series / 60 - 80 kVA - Umístění řídící sběrnice RPA paralelního 

systému 
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Obr. 4.8.5-8   LP 33 Series / 100 - 120 kVA - Umístění řídící sběrnice RPA paralelního 
systému 

Umístění řídící 
sběrnice u RPA 
paralelního systému  
 
 
Kabely umístěte a 
zapojte tak, jak je 
naznačeno na 
schématu, viz Obr. 
4.8.5-6/7/8. 
Postupujte 
následujícím 
způsobem: 
 
• Připevněte kabely 

řídící sběrnice 
pomocí 
odpovídajících 
úchytek „E“. 

 

• Kabely mezi 
paralelními 
jednotkami 
umístěte do 
samostatných 
chráněných žlabů, 
aby nemohlo dojít 
k jejich 
náhodnému 
přerušení. 

 
 
 
Je důležité umístit 
jednotky v pořadí 
podle jejich 
přiřazených čísel. 
 
 
Číslo jednotky od P1 do 
P4 je zobrazeno na 
ovládacím panelu. 
Toto číslo je 
vyznačeno také na 
vnitřní a vnější 
straně balení. 
 
 
Standardní délka 
kabelu řídící sběrnice 
mezi dvěma 
paralelními 
jednotkami je 8 m / 
26 ft. 
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4.9 UPS PRACUJÍCÍ JAKO FREKVENČNÍ MĚNIČ  
 
Pokud je UPS LP 33 Series dodána jako frekvenční měnič (výstupní frekvence je jiná než vstupní 
frekvence), jsou funkce automatického bypassu a manuálního bypassu zablokovány. 
 
Proto nelze v případě přetížení, zkratu nebo selhání střídače převést zátěž na síť. 
 
V případech, kdy je třeba takovouto UPS vypnout za účelem údržby, je třeba také současně 
vypnout kritickou zátěž. 
 
Pokud jsou parametry UPS nastaveny pro funkci frekvenčního měniče, je provozní režim ECO 
automaticky zakázán. 
 
 
UPS dodávaná jako frekvenční měnič má následující odlišnosti: 

• Automaticky bypass zakázán v nastavení příslušného parametru (přístup chráněný heslem je 
vyhrazen pro servisní techniky). 

• Madlo přepínače Q2 (manuální bypass) je odstraněno, aby nemohlo dojít k náhodné 
nesprávné manipulaci. 

• Síťový bypass zablokován odejmutím pojistky F3 připevněné na desce P2 – Napájení. 
 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

V případě, že je třeba UPS dodanou jako frekvenční měnič na místě 
instalace nastavit na standardní verzi UPS, musí tuto operaci provést 
kvalifikovaný servisní technik. 

 
 
 
 
Poznámky k instalaci: 

• Pro UPS se společným síťovým AC vstupem postupujte podle standardní procedury popsané 
v oddíle 4.8.1. 

 
 
 
Poznámky k proceduře spouštění: 

• Postupujte podle standardní procedury uvedené v oddíle 8.1. 
 
 
 
Poznámky k proceduře vypínání: 

• Postupujte podle standardní procedury uvedené v oddíle 8.1. 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

Střídač je možné vypnout pouze stiskem tlačítka kompletního vypnutí 
(TOTAL OFF). 
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5 USPOŘÁDÁNÍ 
 
 
5.1 USPOŘÁDÁNÍ LP 33 Series / 40 kVA 
 

LPS33_040_UPS_GE_01
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Obr. 5.1-1   Celkový pohled  

LPS33_040_UPS_02

OFF

ON

OFF

ON

 
Obr. 5.1-2   Celkový pohled s otevřenými dveřmi 

 
 

 

Obr. 5.1-4   Ovládací panel 

 
1 Otvory pro vstup a výstup kabelů 

CI Deska zákaznického rozhraní (volitelně) 

Q1 Spínač výstupu UPS 

Q2 Spínač manuálního bypassu 

RC Reléová karta 

RPA RPA deska (volitelné) 

SNMP Vyspělá SNMP karta (volitelné) 

X1 Svorky pro společný síťový vstup
(usměrňovač + bypass) 

X2 Svorky pro oddělené síťové vstupy
(volitelné) 

X3 Svorky pro připojení výstupní zátěže 

OFF

ON

OFF

ON

CI
RC

Q2

Q1

LPS33_040_UPS_03

RPA
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Obr. 5.1-3   Celkový pohled bez ochranných panelů 

 

X4 Svorky pro připojení externích baterií 
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5.2 USPOŘÁDÁNÍ LP 33 Series / 60 - 80 kVA 
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Obr. 5.2-1   Celkový pohled 

OFF

ON

OFF

ON

LPS33_060-080_UPS_02

 
Obr. 5.2-2   Celkový pohled s otevřenými dveřmi 

 
 

 

Obr. 5.2-4   Ovládací panel 

 

1 Otvory pro vstup a výstup kabelů 

CI Deska zákaznického rozhraní (volitelně) 

Q1 Spínač výstupu UPS 

Q2 Spínač manuálního bypassu 

RC Reléová karta 

RPA RPA deska (volitelné) 

SNMP Vyspělá SNMP karta (volitelné) 

X1 Svorky pro společný síťový vstup
(usměrňovač + bypass) 

X2 Svorky pro oddělené síťové vstupy
(volitelné) 

X3 Svorky pro připojení výstupní zátěže 

OFF

ON

OFF

ON

SNMP
CI
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Obr. 5.2-3   Celkový pohled bez ochranných panelů 

 

X4 Svorky pro připojení externích baterií 
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5.3 USPOŘÁDÁNÍ LP 33 Series / 100 - 120 kVA 
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Obr. 5.3-1   Celkový pohled 
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Obr. 5.3-2   Celkový pohled s otevřenými dveřmi 

 
 

 

Obr. 5.3-4   Ovládací panel 

 

1 Otvory pro vstup a výstup kabelů 

CI Deska zákaznického rozhraní (volitelně) 

Q1 Spínač výstupu UPS 

Q2 Spínač manuálního bypassu 

RC Reléová karta 

RPA RPA deska (volitelné) 

SNMP Vyspělá SNMP karta (volitelné) 

X1 Svorky pro společný síťový vstup
(usměrňovač + bypass) 

X2 Svorky pro oddělené síťové vstupy
(volitelné) 

X3 Svorky pro připojení výstupní zátěže 
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Obr. 5.3-3   Celkový pohled bez ochranných panelů 

 

X4 Svorky pro připojení externích baterií 
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6 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU 
6.1 OVLÁDACÍ PANEL 
 

LPS33_control panel_02

Metering
Alarm

Warning
Operation

Alarm

Menu

+

Enter
Digital Energy TM

LP Series

 
Obr. 6.1-1   Ovládací panel 

 
LCD obrazovka Zobrazuje systémové údaje UPS, hlášení událostí a nastavení UPS. 

Data se zobrazují na čtyřech řádcích po 20 znacích. Uživatel může vybrat 
jeden ze 7 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
italština, finština a polština. 
Pokud nestisknete žádné tlačítko, vrátí se displej po 1 minutě k výchozímu 
zobrazení. 

  

Metering 
(Měření) 

Zobrazuje na displeji hodnoty elektrických veličin, provozní statistiky a další 
informace (viz oddíl 7.1). 

  

Alarm Zobrazuje v chronologickém pořadí všechny události, ke kterým došlo 
(alarmy, hlášení, povely, manipulace, atd.), a resetuje obecný alarm / 
bzučák (viz oddíl 7.2). 

  

Menu Umožňuje uživateli přizpůsobit určité funkce UPS jeho potřebám, resetovat 
povel kompletní vypnutí, testovat LED panel a posílat ON/OFF povel pro 
zapínání a vypínání střídače (viz oddíl 7.3). 

  

+ Posun na následující obrazovku. 
V nabídkách PARAMETER MENU/USER umožňuje vybrat horizontální 
editovatelnou pozici. 

  

- Při použití s Alarm a Metering umožňuje posun na předchozí obrazovku. 
Při použití s Menu umožňuje vybrat řádek včetně potřebného povelu. 

 

Enter Potvrzení vybraného povelu. 
V nabídkách PARAMETER MENU/USER umožňuje uživateli měnit parametry. 

 

LED „Alarm“ 
(červená) 

Varuje před bezprostředně hrozícím zastavením střídače a následným 
vypnutím zátěží v důsledku: 
• zcela vybité baterie a nemožnosti převést zátěž na síť (výchozí 

parametr: 3 minuty). 
• přehřátí (výchozí parametr: 3 minuty) nebo stavu přetížení (125%-10 min, 

150%-1 min.) a nemožnosti převést zátěž na síť. 
 

LED „Warning“ 
(žlutá) 

Když bliká, znamená to, že je UPS v alarmovém stavu, s aktivním bzučákem. 
Žlutá LED zůstane svítit i po stisku tlačítka Alarm. 
Kontrolka zůstane svítit také v případě, kdy je rozpojen výstupní spínač Q1 
nebo je odpojena baterie. 

 

LED „Operation“ 
(zelená) 

Když svítí, znamená to, že UPS pracuje správně a zátěž je napájena ze 
střídače. Blikání kontrolky znamená, že UPS vyžaduje servis (SERVICE 
REQUIRED) 
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6.2 POVELOVÁ TLAČÍTKA A SPÍNAČE 
 

  

Kompletní vypnutí 
Na ovládacím panelu stiskněte současně tlačítka 
„Alarm“ a „-“. 
To způsobí rozpojení všech stykačů (K4, K6 a K7), 
vypnutí regulátoru napětí, střídače, nabíječe 
baterií a  elektronického bypassu (Static Switch 
Modulu). 

 

  

 

V případě paralelního systému 
dojde po zadání povelu kompletní 
vypnutí na jedné jednotce 
k vypnutí všech jednotek. 

 

  

 

POZNÁMKA ! 

Při použití povelu kompletní vypnutí 
bude zátěž okamžitě odpojena od 
napájení. 

 

  
Chcete-li jednotku znovu spustit, musí být 
povel kompletního vypnutí zrušen pomocí LCD 
obrazovky 

 

 

MENU/RESET TOTAL OFF 

LAMP TEST 
RESET TOTAL OFF * 
 
 

 

Obr. 6.2-1   Povel pro kompletní vypnutí 

 

 
 
 
 

 

Q1 – Spínač výstupu UPS 

Q2 – Spínač manuálního bypassu 

 

 

POZNÁMKA ! 
Nezapínejte (poloha ON) spínač Q1 a 
Q2 při zapnutém střídači. 

 
 

Obr. 6.2-2   Spínače Q1 a Q2   

 
 
 
 

 

POZNÁMKA ! 
Dlouhotrvající výpadek sítě nebo nízké napětí baterií způsobí automatické 
vypnutí UPS, které chrání baterie před poškozením. 
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7 LCD OBRAZOVKA 
 
 
 
Zobrazuje systémová data UPS, hlášení událostí a informace o nastavení UPS. 
Data se zobrazují na čtyřech řádcích po 20 znacích. Uživatel může vybrat jeden ze 7 jazyků: 
angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, finština a polština. 
Pokud nestisknete žádné tlačítko, vrátí se displej po 1 minutě k výchozímu zobrazení. 
 
 
 
7.1 OBRAZOVKY MĚŘENÍ (Metering) 
Toto menu umožňuje po stisku tlačítka Metering zobrazovat na LCD displeji řadu obrazovek 
s naměřenými hodnotami elektrických veličin. 
 

LP 33         60kVA  P1 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
SERVICE REQUIRED 

 

  

1. Modelová řada UPS, jmenovitý výkon a pro RPA: P+ Č. UPS. 

2. Stav zátěže: přepnuta na UPS, na síť, vypnuté napájení, 
manuální bypass a ECO režim. 

3. Velikost zátěže v procentech jmenovité zátěže (uváděno 
pro nejzatíženější fázi). 

4. Tato signalizace ve spojení s blikáním zelené LED kontrolky „Operation“ je prováděna 
pouze v případě, že je povolen příslušný parametr (chráněno heslem). Viz oddíl 11.4. 

 
 
 

Udcp=400V Udcn=400V 
Ubp=273V Ubn=273V  
O 
Charge Level = 100% 
Autonomy = 9min 

 

  

1. Regulátor DC napětí: + pól (Udcp) a – pól (Udcn). 

2. DC Napětí baterie + pól (Ubp), – pól (Ubn) a stav SBM 
(Superior Battery Management). 
Funkce SBM může zkrátit dobu nabíjení baterie a 
prodloužit životnost baterie. 

 

Kromě indikace napětí baterie se na displeji zobrazuje také písmeno indikující provozní stav 
SBM, viz následující tabulka: 
 

Znak Stav nabíječe Napětí nabíječe Popis 

O OFF 240 VDC Napětí na rozpojeném bateriovém 
okruhu 

T ON Boost (294 VDC) Zrychlené nabíjení nové baterie 

F ON Floating (273 VDC) Baterie nabita 

L ON Floating (273 VDC) Normální nabíjení 

B ON Boost (294 VDC) Zrychlené nabíjení 

E ON Boost (294 VDC) Vyrovnávání napětí článků baterie 

Přístup k parametrům pro nastavení SBM režimu je chráněn heslem. 
Kontaktujte prosím vaše servisní středisko. 

3. Úroveň nabití baterií. 

4. Odhadovaná záložní doba baterií při aktuální zátěži. 
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MAINS 
f=50.0Hz 

U1=228V    U2=230V 
U3=229V 

 1. Informační obrazovka – napětí vstupní sítě. 
2. Frekvence vstupní sítě. 
3. Napětí fází L1 a L2. 
4. Napětí fáze L3. 

 
 

RECTIFIER 
f=50.0Hz 

U1=228V    U2=230V 
U3=229V 

 1. Informační obrazovka – vstupní napětí usměrňovače. 
2. Frekvence vstupní sítě. 
3. Napětí fází L1 a L2. 
4. Napětí fáze L3. 

 
 

INVERTER: U1=230V 
U2=230V U3=230V 
Frequency = 50.0Hz 

Synchronized 

 1. Informační obrazovka – napětí střídače. 
2. Výstupní napětí střídače, fáze L1, L2 a L3. 
3. Výstupní frekvence. 
4. Stav synchronizace střídače se sítí. 

 
 

LOAD ON PHASE 
U1=230V I1=44A 51% 
U2=230V I2=46A 53% 
U3=230V I3=43A 50% 

 1. Informační obrazovka – zátěž na výstupních fázích. 
2. Napětí, proud a procentuální zátěž na fázi L1. 
3. Napětí, proud a procentuální zátěž na fázi L2. 
4. Napětí, proud a procentuální zátěž na fázi L3. 

 
 

MISCELLANEOUS 
Battery Temp. = +25°C 
UPS Oper Time= 450h 
INV Oper Time= 430h 

 1. Informační obrazovka – baterie a doba provozu. 
2. Teplota baterie. 
3. Provozní doba UPS (CPU v chodu) (hodiny). 
4.  Provozní doba, po kterou střídač napájí zátěž (hodiny). 

 
 

MAINS FAULTS STAT. 
Minor = 100 
Major = 150 
Overloads =   30 

 1. Obrazovka informující o kvalitě vstupního napájení. 
2. Počet stavů, kdy byla síť mimo tolerance pro bypass. 
3. Počet stavů, kdy byla síť mimo tolerance pro usměrňovač. 
4. Celkový počet detekovaných přetížení výstupu. 

 
 

IDENTIFICATION 
LP 33         60kVA  P1 
SW Version: x.x 

S/N: L0060-0105-0001 

 1. Obrazovka obsahující údaje identifikující jednotku. 
2. Modelová řada UPS, jmenovitý výkon a pro RPA: P+ Č. UPS. 
3. Verze software implementovaného v řídící desce. 
4.  Sériové číslo jednotky. 

 
 

ECO MODE RATE 100% 
NR  FAST  TRANSIENT 
<2ms >2ms >5ms >10ms 
25 10 7 3 

 1. Obrazovka obsahující procentuální (100%=OK, 0%=špatné) 
statistické zhodnocení veřejné sítě pro provoz v ECO 
režimu. 

 

4. Počet rychlých přechodů, ke kterým došlo na bypass 
veřejné síti za poslední týden. 
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7.2 OBRAZOVKY UDÁLOSTÍ (Alarm) 
 
Každý z následujících uvedených alarmů nebo hlášení je možné zobrazit na LCD obrazovce nebo 
pomocí sériového portu RS232 či SNMP karty (volitelné) přenést do PC. 
 
Po vstupu do režimu Alarm zobrazuje LCD sekvenci obrazovek, které odpovídají posledním 256 
alarmům a událostem. Každá obrazovka uvádí: 
 

01.01.2005 12:15:45 
NR=255 Status=A588 
4580: INVERTER AND 
MAINS SYNCHRONIZED 

 1. Přesné datum a čas, kdy k události došlo. 

2. Číslo (255 je nejnovější) a stavový kód. 

3. Verze software implementovaná na řídící desce a 
explicitní textový popis události. 

 
 
7.2.1 Seznam alarmů 

Definice alarmů: všechny události, které aktivují LED kontrolku „Warning“ (žlutá) a bzučák 
upozorňující uživatele na abnormální situaci. 

 

Kód Alarm Význam 
 

4000 SETUP VALUES 
LOST 

Došlo ke ztrátě nastavení parametrů, byly zavedeny 
výchozí hodnoty. 

4001 REGULATION BOARD 
FAILURE 

Napájecí napětí +/- 15V  bylo na P1 detekováno mimo 
toleranci – vadná řídící deska nebo programovatelné 
obvody. 

4004 UPS 
FAILURE 

Řídící (master) UPS jednotka detekovala na komunikační 
sběrnici chybějící podřízenou (slave) UPS jednotku, 
přestože je spínač Q1 stále sepnutý. 

4100 RECTIFIER FUSES 
FAILURE 

Indikátor vybavení jističe montovaný na vstupních 
pojistkách usměrňovače detekuje přepálenou pojistku. 
Usměrňovač je vypnut (rozpojený K4) a zátěž bude 
napájena z baterie. 

4102 K4 CLOSING 
FAILURE 

K4 není sepnut, přestože byl vyslán povel pro sepnutí 
spínače. 
Usměrňovač je vypnut (OFF). 

4103 K4 OPENING 
FAILURE 

K4 není rozepnut, přestože byl vyslán povel pro rozepnutí 
spínače. 
Usměrňovač je vypnut (OFF). 

4110 RECTIFIER MAINS 
OUT OF TOLERANCE 

Vstupní síť usměrňovače byla detekována mimo toleranci 
(napětí, frekvence nebo fáze). 

4115 LOW BATTERY 
VOLTAGE 

Baterie byla vybita a dospěla k odpočtu pro vypnutí 
(standardně 3 minuty); bude vypnut střídač. 
Automaticky se znovu spustí teprve poté, co baterie 
obnoví energii alespoň do té míry, aby mohla zajistit při 
aktuální zátěži minimální dobu chodu (odpočet do 
vypnutí). 

4116 HIGH BATTERY 
VOLTAGE 

Nebezpečně vysoké UDC-napětí. Způsobí vypnutí střídače. 
Střídač se automaticky znovu spustí po obnovení 
normálního plovoucího (floating) napětí. 

4118 BATTERY 
FAULT 

Během testu baterie pokleslo DC napětí pod kritickou 
úroveň. Pokud není boost napětí dosaženo do 24 hodin, 
vrátí se nabíjecí napětí na plovoucí napětí. 
Test baterií je zastaven. 



Změny vyhrazeny Strana 54/94 
CZ_OPM_LPS_33E_40K_M12_0GB_V020_GE Návod k obsluze LP 33 Series / 40-60-80-100-120 kVA 

Kód Alarm Význam 

 

4130 TURN ON RECT. 
OR SHUTDOWN UPS 

Usměrňovač a střídač jsou vypnuty. 
Napájení stejnosměrných obvodů pomalu vybíjí baterii. 
Je třeba znovu spustit usměrňovač nebo odpojit 
baterii, aby nedošlo ke škodám. 

4140 RECTIFIER 
CONTROL FAILURE 

Napětí usměrňovače nedosáhlo nastavenou hodnotu. 
Pravděpodobně závada v regulační smyčce. 
DC kondenzátory nejsou rovnoměrně nabité (rozdíl více 
než 50 Vdc). Usměrňovač se vypne. 

4301 INVERTER 
FUSES FAILURE 

Přepálené pojistky na výstupu střídače. 
Signalizováno elektronickým detektorem. 
Střídač je možné spustit manuálně po výměně pojistek. 

4304 K7 CLOSING 
FAILURE 

K7 není sepnut, přestože byl vyslán povel pro sepnutí 
spínače. 
Signalizováno pomocným kontaktem. 
Zátěž bude napájena ze sítě. 

4305 K7 OPENING 
FAILURE 

K7 není rozepnut, přestože byl vyslán povel pro 
rozepnutí spínače. 
Signalizováno pomocným kontaktem. 
Zátěž bude napájena ze sítě. 

4312 INV. VOLTAGE 
OUT OF TOLERANCE 

Výstupní napětí střídače je mimo tolerance definované 
příslušným parametrem (±10%). 
Střídač je vypnut. 

4320 ISMAX 
DETECTION 

Detekce omezení proudu na můstku střídače (Is) 
způsobí vypnutí a automatický restart střídače (hlášení 
320). Po 3 neúspěšných pokusech se střídač vypne 
z důvodu trvalé detekce maximálního Is. 
Vypnutý střídač je možné restartovat manuálně. 

4340 INVERTER 
CONTROL FAILURE 

Podřízený oscilátor není synchronizován s řídícím, proto 
dojde k vypnutí jeho střídače. 

4347 OSCILLATOR 
FAILURE 

Nebyla možná automatická kalibrace frekvence 
střídačů při chodu z baterií. 
Frekvence oscilátoru této jednotky je mimo toleranci. 

4402 RECTIFIER 
CANNOT BE TURNED ON 

Není možné zapnout usměrňovač, protože DC napětí 
nedosáhlo požadované hodnoty. 

4404 K6 CLOSING 
FAILURE 

K6 není sepnut, přestože byl vyslán povel pro sepnutí 
spínače. Signalizováno pomocným kontaktem. 
Zátěž není možné napájet elektronickým bypassem. 

4405 K6 OPENING 
FAILURE 

K6 není rozepnut, přestože byl vyslán povel pro 
rozepnutí spínače. Signalizováno pomocným 
kontaktem. 

4410 BYPASS MAINS 
OUT OF TOLERANCE 

Bypass napětí sítě je mimo toleranci (±10%). 
Rozepne se K6, synchronizace se sítí je potlačena a 
přepnutí zátěže na síť je zablokováno. 

4520 NO INVERTER 
POWER 

Zátěž napájená ze sítě převyšuje 100%. 
Zátěž zůstává blokována na síti, dokud je alarm 
přetížení aktivní. 

4530 LOAD LOCKED 
ON MAINS 

Zátěž je zablokována na síti, protože byly v krátkém 
časovém intervalu (implicitně 30 vteřin) detekovány 3 
přepnutí na síť. 
Převedení na UPS bude opět povoleno po uplynutí 
intervalu definovaného příslušným parametrem 
(implicitně 30 vteřin). 
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Kód Alarm Význam 

 

4531 LOAD ON MAINS 
BY ERROR DETECTOR 

Zátěž je převedena na síť, protože byla detekována 
porucha na výstupním napětí. 

4563 EMERGENCY OFF 
ACTIVATED 

Alarm po detekci povelu nouzového vypnutí 
z externího bezpečnostního zařízení připojeného 
k zákaznickému rozhraní. 
Postupně se rozepne K4, K6 a K7 a vypne se střídač, 
regulátor napětí a usměrňovač. 

4570 OVERLOAD 

UPS systém je přetížený: >125% na střídači nebo 
>150% na síti. 
Spustí se vypínací sekvence. 
Interval do vypnutí závisí na velikosti zátěže. 

4571 OVERLOAD: 
LOAD ON MAINS 

Pokud je k dispozici napájení z bypassu a zátěž 
přesáhne 115%, je zátěž převedena na síť. 
Když zátěž poklesne pod 100%, bude automaticky 
převedena zpět na střídač. 

4581 INVERTER AND 
MAINS NOT SYNCH. 

Napětí sítě a střídače nejsou synchronizována, což 
způsobí rozpojení K6. 

4697 BATTERY 
OVERTEMPERATURE 

Teplota baterie překročila hodnotu nastavenou 
v příslušném parametru. Blokováno parametrem 
(pouze servis). 

4698 BATTERY POWER 
INSUFFICIENT 

V případě selhání veřejné sítě by při aktuální zátěži 
neposkytovaly baterie dostatečný záložní čas a 
spustila by se sekvence vypínání (implicitně 3 
minuty). 

4700 DC LOW 
Napětí baterie je na spodní hranici. 
Vypnutí střídače, dokud napětí baterie nedosáhne 
hodnoty stanovené příslušným parametrem. 

4900 LOAD LOCKED 
ON INVERTER 

Zátěž je po 3 přepnutích během 30 vteřin 
zablokována na střídači. 
Přepnutí na bypass bude opět povoleno po uplynutí 
doby stanovené parametrem (implicitně 30 vteřin). 

4955 OVERTEMPERATURE 

Na střídači bylo detekováno přehřátí. 
Po uplynutí nastaveného intervalu bude vypnut 
střídač. 
Je-li dostupná síť, bude zátěž přepnuta na síť. 

4998 LOAD OFF DUE TO 
EXTENDED OVERLOAD 

Z důvodu přetížení na střídači nebo bypassu bude 
zátěž po časové prodlevě vypnuta (čas závisí na % 
zatížení). 

4999 LOAD OFF DUE TO 
UBATT OR TEMP. 

Při absenci napájení ze sítě bude zátěž po časové 
prodlevě vypnuta z důvodu slabé baterie nebo 
přehřátí. 
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7.2.2 Seznam zpráv 

 
Definice zpráv: všechny zaznamenané události týkající se normálního provozního stavu 

UPS. 
 

Kód Hlášení  Význam 

 

4111 RECTIFIER 
MAINS OK 

Síť na vstupu usměrňovače je opět v mezích tolerance 
(napětí, frekvence a fáze). 

4114 UPS SHUTDOWN 
(LOW BATT VOLTAGE) 

UPS napájí zátěž z baterií. 
Pokud napětí baterie poklesne pod hodnotu natavenou 
v příslušeném parametru, vypne se napájení, aby se 
zabránilo poškození baterie. 

4119 BATTERY TEST 
STARTED 

Start manuálního nebo automatického testu baterií. 
Výstupní napětí usměrňovače poklesne až na hodnotu 
definovanou příslušným parametrem. 

4120 BATTERY TEST 
STOPPED 

Konec testu baterií. 
Konec manuálního nebo automatického testu baterií. 
Výstupní napětí usměrňovače je obnoveno na floating 
napětí. 

4141 ISMAX DETECTION 
BOOSTER 

Detekce trvalého omezení proudu napěťového regulátoru 
(Is). 

4161 RECTIFIER 
ON 

Usměrňovač přijal povel k zapnutí. 

4162 RECTIFIER 
OFF 

Usměrňovač přijal povel k vypnutí z důvodu: 
vstupní síť mimo toleranci / EPO / UDC max. 

4163 GENERATOR 
ON 

Uživatelské rozhraní (X1 / 11, 22) přijalo signál „generátor 
v chodu“. 
Provozní režim závisí na nastavení příslušných parametrů. 

4164 GENERATOR 
OFF 

Uživatelské rozhraní (X1 / 11, 22) přijalo signál „generátor 
vypnutý“. 
Funkce povolení bypassu závisí na nastavení příslušného 
parametru. 

4302 
INVERTER 

CANNOT BE 
TURNED ON 

Střídač nelze zapnout,protože je stále přítomna některá 
z následujících podmínek: 
- Přehřátí; 
- Nízké napětí baterií; 
- Přerušené pojistky střídače; 
- Přetížení; 
- Porucha rozpojení K7; 
- Vysoké napětí baterií; 
- Nízké stejnosměrné napětí; 
- EPO (Nouzový vypínač - Emergency Power Off). 

4303 
INVERTER 

CANNOT BE 
TURNED OFF 

Střídač nelze vypnout, protože zátěž nelze převést na síť 
(napětí mimo toleranci, síť mimo synchronizaci, blokovaný 
bypass). 

4361 INVERTER 
ON 

Na ovládacím panelu byl aktivován povel pro spuštění 
střídače. 

4362 
INVERTER 

OFF 
Povel pro vypnutí střídače byl vyslán z ovládacího panelu 
nebo automaticky z důvodu detekce alarmu. 
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Kód Hlášení  Význam 

 

4411 BYPASS MAINS 
OK 

Vstupní síť pro bypass je opět v povolených tolerancích 
(napětí, frekvence a fáze). 

4500 COMMAND 
LOAD OFF 

Odpojení zátěže rozpojením K4, K6 a K7 z důvodu: 
EPO / kompletní vypnutí / přetížení / zastavení provozu. 

4521 NO BYPASS 
POWER 

Při napájení zátěže z elektronického bypassu došlo 
k výpadku sítě nebo rozpojení K6. 

4534 MULTIPLE LOAD 
TRANSFER 

V krátkém časovém úseku definovaném parametrem 
(implicitně 30 vteřin) bylo detekováno několikeré (2) 
přepnutí zátěže mezi střídačem a sítí. 

4535 BYPASS 
LOCKED 

Převedení zátěže na síť není povoleno z důvodu nastavení 
příslušných parametrů. 
Rozpojený stykač K6. 

4536 BYPASS 
FREE 

Nastavení příslušných parametrů povoluje přepnutí 
bypassu na síť. 

Stykač K6 je možné sepnout. 

4561 TOTAL 
OFF 

Bylo stisknuto tlačítko kompletního vypnutí za předními 
dveřmi, se sepnutým spínačem Q1. 

4562 DETOUR 
ON 

Pomocný kontakt indikuje, že byl sepnut spínač 
manuálního bypassu Q2. 

4564 DETOUR 
OFF 

Pomocný kontakt indikuje, že byl rozepnut spínač 
manuálního bypassu Q2. 

4567 COMMAND 
LOAD ON MAINS 

Řídící jednotka obdržela povel k převedení zátěže na síť. 

4568 COMMAND 
LOAD ON INVERTER 

Řídící jednotka obdržela povel k převedení zátěže na 
střídač. 

4572 NO MORE 
OVERLOAD 

Konec dříve detekovaného stavu přetížení, viz alarm 
4570. 

4580 INVERTER AND 
MAINS SYNCHRONIZED 

Napětí střídače a sítě pro bypass jsou synchronizovány. 

4582 COMMAND NOT TO 
SYNCHRONIZE 

Byl vyslán povel „nesynchronizovat se sítí“. Důvod: 
Síť pro bypass je mimo toleranci (4410). Nebo nastavení 
příslušných parametrů. 

4583 COMMAND TO 
SYNCHRONIZE 

Byl vyslán povel pro synchronizování se sítí. Důvod: 
Síť pro bypass je OK (4410) Nebo nastavení příslušných 
parametrů. 

4600 COMMAND 
UPS ON 

Byl zakázán režim ECO nebo uplynul naprogramovaný čas. 
UPS se vrátí do VFI režimu a za normálního stavu napájí 
zátěž ze střídače. 

4601 COMMAND UPS 
STAND BY 

Funkce ECO režimu je povolena a v souladu s časovým 
programem poběží UPS v ECO režimu, ve kterém za 
normálního stavu napájí zátěž ze sítě. 

4602 Q1 
OPEN 

Pomocný kontakt indikuje rozpojení výstupního spínače 
Q1. 

4603 Q1 
CLOSED 

Pomocný kontakt indikuje sepnutí výstupního spínače Q1. 

4699 BATTERY TEST 
IMPOSSIBLE 

Nelze spustit test baterií (odložen), protože: 
- Není k dispozici síť pro usměrňovač nebo bypass; 
- Baterie nejsou zcela nabité; 
- Zátěž je menší než 10% nebo větší než 80%. 
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Kód Hlášení  Význam 

 

4763 
REMOTE CONTROL 

ON 

Střídač lze vzdáleně spustit nebo vypnout.  
Zdroj povelů lze volit pomocí hodnoty příslušeného 
parametru (vyžaduje heslo): 
0 = Pouze lokální panel. 
1 = Pouze sériový port na uživatelském rozhraní (TLC). 
2 = Obojí. 

4764 
REMOTE CONTROL 

OFF 

Střídač lze vzdáleně spustit nebo vypnout.  
Zdroj povelů lze volit pomocí hodnoty příslušeného 
parametru (vyžaduje heslo): 
0 = Pouze lokální panel. 
1 = Pouze sériový port na uživatelském rozhraní (TLC). 
2 = Obojí. 
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7.2.3 Report událostí pro LP 33 Series 

 
V případě závady nebo poruchy si před zavoláním do nejbližšího servisního střediska 
poznamenejte nejdůležitější identifikační údaje o UPS a poslední zobrazené události. 
 

Pro usnadnění práce našeho diagnostického střediska doporučujeme zhotovit kopii této 
stránky, vyplnit požadované údaje a zaslat faxem. 
 
 

LP 33 Series 
 

   

User:  
 LP 33 Series   /   ….…...... kVA 

 
 

 
UPS Č.: .…….. - .…..... - .…....... Series: …….. 

 
 

 
Zodpovídá:: .…………………………………..…………………………..………… 

 
 

 
Datum: .../……./……... Podpis : ..…….....…….. 

    

 
 

Událost č. Kód Status Datum Hodina 
     

255     

254     

253     

252     

251     

250     

249     

248     

247     

246     

245     

244     

243     

242     

241     

240     

239     

238     

237     

236     

235     

234     

233     

232     

231     

230     

 Popis přijaté nápravné akce: 

..................................................………................... 

..................................................………................... 

..................………..........................………................... 

..................………..........................………................... 

..................………..........................………................... 

 
 
Současná situace: 

..................………..........................………................... 

..................………..........................………................... 

............................................................................ 

..........................….......................………................... 

..........................….......................………................... 

 
 
Poznámky: 

..........................……....................………................... 

..........................…….....................………................... 

..........................……....................………................... 

..........................…….....................………................... 

..........................…….....................………................... 
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7.3 OBRAZOVKY MENU (Menu) 
 
Stiskem klávesy Menu zobrazíte řadu obrazovek umožňujících nastavit některé funkce UPS, zrušit 
kompletní vypnutí , provést test LED kontrolek a zapínat/vypínat střídač. 
 
 
 

LP 33         60kVA  P1 
UPS ON 

 
 

 1. Modelová řada UPS, jmenovitý výkon a pro RPA: P + 
Č.UPS. 

2. Provozní režim UPS (UPS ON/OFF). 

 
 
 

COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 

 1. Obrazovka povelů střídače. 
2. Střídač zapnout (ON). 
3. Střídač vypnout (OFF). 

(Hvězdička (*) indikuje stav střídače). 

 
 
 

LAMP TEST 
RESET TOTAL OFF * 

 
 

 1. Test LED kontrolek a bzučáku. 
2. Obnovení napájení výstupu po předchozím kompletním 

vypnutím (hvězdička * v textu znamená, že byl povel 
kompletního vypnutí aktivován se sepnutým Q1). 

 
 
 

PARAMETER MENU 
 
LEVEL 1: USER 
LEVEL 2: SERVICE 

 

  

1. Obrazovka nastavení uživatelských a servisních 
parametrů. 

3. Level 1:  tato první úroveň nechráněná heslem umožňuje 
uživateli modifikovat některé parametry UPS 
(viz oddíl 7.3.1). 

4. Level 2:  přístup je chráněn heslem, vyhrazeno pro 
servisní techniky. 

 
 
 

ALARMS 
UPS FAILURE 
CALL SERVICE 

 

 

  

1. Obrazovka indikující přítomnost alarmového stavu a 
následný provozní režim. 

2. UPS status: vypnutí UPS vinou závady (UPS FAILURE) 
(přepálená pojistka) nebo abnormálního stavu UPS 
(OVERTEMPERATURE – přehřátí – nebo MAINS FAILURE – 
výpadek sítě). 

3. Akce, kterou je třeba provést po alarmovém stavu (CALL 
SERVICE – volat servis) nebo hlášení o stavu výstupu. 
To může být APPLIC. ON UTILITY pokud je výstup napájen 
ze sítě nebo APPLIC. PROTECTED když je zátěž normálně 
napájena ze střídače. 
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7.3.1 Obrazovka uživatelských parametrů 

 
Tato obrazovka umožňuje uživateli modifikovat určité parametry a přizpůsobit tak některé 
funkce UPS konkrétním potřebám. 
 

Do této obrazovky lze vstoupit zadáním MENU/PARAMETER MENU/LEVEL 1: USER a potvrzením 
klávesou Enter. 
 

PARAMETER MENU 
 

LEVEL 1: USER 
LEVEL 2: SERVICE 

 
V nabídce PARAMETER MENU mají tlačítka + / - / Enter následující funkce: 

+ Toto tlačítko umožňuje posunutí na další obrazovku a po stisku tlačítka Enter posouvání 
horizontálního kurzoru na další editovatelné políčko. 

- Toto tlačítko umožňuje posunout výběr na další parametr a po stisku tlačítka Enter 
změnu hodnoty znaku vybraného kurzorem (podtržítkem). 

Enter Spuštění editace aktuálně vybraného parametru. 
 
 
1. Nastavení data a času 
 

DATE AND TIME 
 D M Y 

Date: 01.01.2005 
Hour: 12:15:45 

 

  

1. Nastavení data a času. 
2. D = Den M = Měsíc Y = Rok. 

3. Nastavení data:  nastavená hodnota je pečlivě 
zkontrolována, zda má správný formát 
„dd.mm.yyyy“. 

4. Nastavení času: nastavená hodnota je pečlivě 
zkontrolována, zda má správný formát 
„hh.mm.ss”. 
Čas se uvádí ve 24-hodinovém formátu. 

 
 
 
2. Nastavení protokolu modemu 
 

PROTOCOL SETUP 
Modem enabled = N 

Init=BEQV1X3&D0S0=2 
Alarm=N Delay=30s 

 

  

1. Nastavení protokolu modemu . 
2. Y: povoluje     nebo     N: zakazuje volání modemu. 

3. Init:  tento parametr představuje inicializační řetězec 
modemu. Může být 39 znaků dlouhý, prázdný znak 
je považován za ukončení řetězce. 
Pokud není nalezen prázdný znak, použije se všech 
39 znaků. 

4. Alarm: Y/N ovládá automatickou signalizaci událostí prostřednictvím modemu. 
Pokud je tento parametr nastaven na Y (yes), bude UPS při výskytu nové události 
sama volat vzdálené stanoviště. 

 Delay: Tento parametr ovládá prodlevu mezi výskytem nové události a vytáčení čísla na 
modemu. 
To je užitečné, protože události se obvykle neobjevují izolovaně, ale v určitých 
sekvencích, takže lze eliminovat potřebu několikerého vytáčení v případě takovéto 
sekvence událostí. 
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3. Nastavení telefonních čísel 
 

Tel1: 
Tel1 enabled: N 
Tel2: 
Tel2 enabled: N 

 

  

Tel1: Tento parametr specifikuje první telefonní číslo, které 
modem použije při vytáčení. 
Telefonní číslo má maximálně 39 znaků a nesmí 
obsahovat mezeru. 
Pokud je požadované číslo kratší než 39 znaků, 
zakončete řetězec prázdným místem. 

Tel1 enabled: nastavení tohoto parametru na Y/N specifikuje, zda bude první telefonní číslo 
použito pro vytáčení. 

Tel2: obsahuje druhé vytáčené číslo. 

Tel2 enabled: nastavení tohoto parametru na Y/N specifikuje, zda bude druhé telefonní číslo 
použito pro vytáčení. 

Tel3: obsahuje třetí vytáčené číslo. 

Tel3 enabled: nastavení tohoto parametru na Y/N specifikuje, zda bude třetí telefonní číslo 
použito pro vytáčení. 

Tel4: obsahuje čtvrté vytáčené číslo. 

Tel4 enabled: nastavení tohoto parametru na Y/N specifikuje, zda bude čtvrté telefonní číslo 
použito pro vytáčení. 

 
 
4. LCD displej 
 

LCD Display 
UPS NAME: LP 33 

 
Language = ENGLISH 

 

  

1. Obrazovka LCD displeje. 
2. Název UPS: uživatel může zvolit název UPS modelu 

zobrazovaný na hlavní stránce (11 znaků). 

4. Language: tento parametr umožňuje vybrat 
komunikační jazyk UPS. 
Platné volby jsou: angličtina, němčina, 
francouzština, španělština, italština, 
finština a polština. 

 
5. Volba provozního režimu (VFI nebo ECO režim) 
 

 

POZNÁMKA ! 
ECO režim je možné aktivovat pouze u 
samostatných UPS jednotek. 

ECO MODE    Y 
d1  d2  d3  d4  d5  d6  d7 

HOURS SELECTED 
24  24  12  12  12  12  12 

 

  

 

1. ECO režim 
Tento parametr (hodnoty Y / N) povoluje nebo blokuje 
provoz v ECO režimu. 

Pokud je hodnota Y a aktuální čas spadá do intervalu pro daný den, je režim ECO aktivní. 

Každá aktivace/deaktivace ECO režimu je indikována v seznamu událostí. 

Aby bylo možné kontrolovat funkci střídače, musí být v průběhu týdne naprogramována alespoň 
1 minuta provozu ve VFI režimu (parametry Y / N je automaticky zablokován, pokud není tato 
podmínka splněna). V případě, že není tento minimálně nutný čas ve VFI režimu respektován, 
bude ECO režim zablokován. 

Pokud je parametr nataven na N, pracuje UPS za normálních okolností neustále ve VFI 
(dvoukonverzním) režimu. 
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2. d1 ÷ d7: Povolení času v závislosti na dnech. 
Pro jednotlivé dny v týdnu od d1 do d7 (sobota až pátek) umožňuje editační režim definovat 
časové intervaly, během kterých pracuje UPS v ECO režimu. 
Čas se zadává ve 24-hodinovém formátu. 
Tyto intervaly jsou definované parametry: 
 
ECO START: hodina dne, od které je ECO režim povolen. 
 ECO režim je povolen až do dosažení následujícího ECO STOP času (ECO 

STOP čas ve stejném dni, pokud následuje po ECO START čase, jinak ECO 
STOP čas v následujícím dni). 

 
ECO STOP: hodina dne, do které je ECO režim povolen. 
 
ECO režim je povolen od předcházejícího ECO START času (ECO START čas ve stejném dni, 
pokud předchází ECO STOP času, jinak ECO START čas v předchozím dni). 
 

Identické časy pro ECO START a ECO STOP zachovávají stávající režim pouze v případě, že 
předchozí povel byl ECO START a následující bude ECO STOP. 

 
3. HOURS SELECTED: Zobrazuje počet hodin v ECO režimu pro jednotlivé dny (od d1 – 

sobota do d7 – pátek) (horní hranice). 
 
 
Pro lepší pochopení metody programování ECO režimu uvádíme několik typických příkladů: 
 
Příklad 1: Pro kontinuální ECO režim nastavte čas ECO START na 00:00 a čas ECO STOP na 

23:59 pro všechny dny v týdnu, avšak alespoň jeden den musí mít 
naprogramovánu 1 minutu ve VFI režimu: například d2 – neděle (00:00 až 23:58). 

 

Den týdne d1 - sobota d2 - neděle d3 - pondělí d4 - úterý d5 - středa d6 - čtvrtek d7 - pátek 

ECO START 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

ECO STOP 23:59 23:58 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 
 
 
Příklad 2: ECO STOP před ECO START. 

ECO START 18:00, ECO STOP 06:00 pro den d4 - úterý. 
Znamená, že v den d4 – úterý bude ECO režim aktivní mezi 00:00 a 06:00 a mezi 
18:00 a 23:59. 

 

Den týdne d1 - sobota d2 - neděle d3 - pondělí d4 - úterý d5 - středa d6 - čtvrtek d7 - pátek 

ECO START 00:00 00:00 00:00 18:00 00:00 00:00 00:00 

ECO STOP 23:59 23:59 23:59 06:00 23:59 23:59 23:59 
 
 
Příklad 3: ECO režim běží v noci a o víkendu. 

Pokud má být ECO režim povolen každou noc (d3 - pondělí ÷ d7 - pátek) mezi 
18:00 večer a 6:00 ranní následujícího dne a během všech sobot (d1) a nedělí (d2), 
jsou příslušné parametry následující: 

 

Den týdne d1 - sobota d2 - neděle d3 - pondělí d4 - úterý d5 - středa d6 - čtvrtek d7 - pátek 

ECO START 00:00 00:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 

ECO STOP 23:59 23:59 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 
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Příklad 4: Pokud má být ECO režim povolen v pondělí (d3) a v úterý (d4) mezi 18:00 večer a 
6:00 ranní následujícího dne, v pátek (d7) mezi 12:00 a 13:00 a během všech 
sobot (d1) a nedělí (d2) do 20:00, jsou příslušné parametry následující: 

 

Den týdne d1 - sobota d2 - neděle d3 - pondělí d4 - úterý d5 - středa d6 - čtvrtek d7 - pátek 

ECO START 00:00 00:00 18:00 18:00 00:00 00:00 12:00 

ECO STOP 23:59 20:00 23:59 06:00 06:00 00:00 13:00 
 

         ECO START              

               
               

ECO STOP             
 
Tmavou barvou jsou zobrazeny časové úseky s provozem v ECO režimu. 
Šipky vyznačují podmínky určené parametry ECO START a ECO STOP. 
Povšimněte si, že v den d6 - úterý má interval nulovou (0) délku, proto není ECO režim tento 
den povolen. 
 
 
Příklad 5: Ekvivalentní nastavení parametrů pro příklad 4 je následující: 
 

Den týdne d1 - sobota d2 - neděle d3 - pondělí d4 - úterý d5 - středa d6 - čtvrtek d7 - pátek 

ECO START 00:00 00:00 18:00 18:00 06:00 09:00 12:00 

ECO STOP 23:59 20:00 18:00 06:00 06:00 09:00 13:00 
 

         ECO START               

               
               

ECO STOP             
 
ECO režim je aktivován od 18:00 dne d3 - pondělí až do 06:00 dne d4 - úterý (jak je indikováno 
ECO STOP časem dne d4 – úterý). 
ECO STOP čas dne d3 - pondělí nemá žádný efekt, protože je následován ECO STOP časem dne 
d4 - úterý. 
To může být, beze změny významu, jakýkoli čas mezi 18:00 a 23:59. 
Podobně, ECO režim je aktivní od 18:00 dne d4 - úterý až do 06:00 dne d5 - středa. 
ECO START čas dne d5 – středa nemá žádný efekt, protože mu předchází ECO START čas dne d4 
- úterý. 
To může být, beze změny významu, jakýkoli čas mezi 00:00 a 06:00. 
 
 

 

Aby se zabránilo nežádoucímu provozu v ECO režimu, ověřte: 
• Datum a čas (první strana parametru). 
• Na obrazovce ECO režimu: počet hodin provozu v ECO režimu pro každý den 

v týdnu. 
 

 

POZNÁMKA ! 
ECO režim se bude aktivovat pouze v případě, že je zátěž napájena ze střídače. 
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8 PROVOZ 
 
 
 
8.1 PROCEDURY PRO SAMOSTATNOU LP 33 Series 
 
 
8.1.1 Spuštění LP 33 Series 
 

 

Před připojením nebezpečného napětí se ujistěte, že: 

• Zapojení do elektrického systému byla provedena kvalifikovaným 
personálem; 

• Kostra zařízení byla řádně uzemněna k hlavní zemnící svorce; 

• Ujistěte se, že jsou rozpojené pojistky síťového vstupu; 

• Všechny panely, které byly odejmuty při zapojování UPS, jsou zpět na svých 
místech; 

• Spínače Q1 a Q2 jsou vypnuté (pozice 0); 

• Jsou odpojeny pojistky externích baterií. 

 
Tato procedura musí být provedena při prvním spouštění po instalaci, s UPS kompletně vypnutou 
a bez napájení. 
 
Tato procedura předpokládá, že zátěž není doposud napájena z UPS systému. 
 

 

POZNÁMKA ! 

Pokud není k dispozici napájení ze sítě, je možné UPS spustit z baterií. 

Aby se zabránilo nežádoucímu vybíjení baterií, doporučujeme přistoupit ke 
spouštění UPS v době, kdy je k dispozici napájení ze sítě. 

 
 
 
1. Ve vstupním rozvaděči zapněte napájení ze sítě. 

V reakci na to provede UPS automatický diagnostický test a 
na LCD obrazovce se objeví následující: 

 EXECUTING MAINBOARD 
SELF TEST 

00000000000 
SELF TEST OK! 

 

 

 

POZNÁMKA ! 
V případě, že přetrvává alarm „4410 – bypass 
napětí mimo toleranci“, zkontrolujte sled fází 
vstupní sítě. 

  

 
2. Sepněte pojistky externích baterií. 
 

Pokračování ► 
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3. Sepněte spínač výstupu Q1 (poloha I). 
Výstup bude prostřednictvím bypassu napájen ze sítě. 

 LP 33          60kVA 
APPLICAT. ON UTILITY 

= 53% 
 

 
Vyberte obrazovku METERING/Udcp a Udcn a ověřte, zda 
napěťový regulátor dosáhl napětí přibližně 400 VDC. 

 Udcp=400V Udcn=400V 
Ubp=273V Ubn=273V   F 
Charge level = 100% 
Autonomy = 900min 

 
4. Následující sekvencí povelů zapněte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
 

 
O několik vteřin později bude zátěž převedena na střídač 
a hlavní obrazovka zobrazí: APPLICATION ON UPS 

 LP 33          60kVA 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

 
5. Volba provozního režimu. 

LP 33 Series je standardně dodávána s nastavením pro permanentní provoz ve VFI režimu. 
Je možné povolit ECO režim a pro každý den v týdnu naprogramovat časy ECO START a ECO 
STOP (viz oddíl 7.3.1-5). 

 
KONEC PROCEDURY 

 
 
 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

I když je UPS dodávána s plně nabitými bateriemi, může během přepravy nebo 
skladování dojít k jejich částečnému vybití. 

Doporučujeme nechat baterie několik hodin nabíjet, aby byla v případě výpadku 
sítě zajištěna plná kapacita baterií pro napájení zátěže. 
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8.1.2 Vypnutí UPS s převedením zátěže na manuální bypass (Q2) 

 
Cílem této procedury je převést zátěž na přímé napájení ze sítě prostřednictvím manuálního 
bypassu Q2. 
 
Tato procedura se obvykle provádí v případě, že je třeba UPS kompletně vypnout za účelem 
údržby nebo servisu prováděného autorizovaným servisním střediskem. 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

V případě, že UPS slouží jako frekvenční měnič, nesmí být tato procedura 
provedena. 

 
 
 
 
1. Následující sekvencí povelů vypněte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 
Pozor: pro permanentní vypnutí střídače je třeba 

tlačítko Enter stisknout dvakrát. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
Výstup bude napájen ze sítě prostřednictvím 
automatického bypassu.  LP 33          60kVA 

APPLICAT. ON UTILITY 
= 53% 

 

 
2. Sepněte servisní bypass Q2 (poloha I).  LP 33          60kVA 

APPL. ON MANUAL DEV. 
= 53% 

 

 
3. Vypněte spínač výstupu Q1 (poloha 0). 

 
4. Současným stiskem tlačítek „Alarm“ a „-“ na ovládacím panelu proveďte povel 

kompletního vypnutí. 

 
5. Rozpojte pojistky externích baterií. 
 
 

Pokračování ► 
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6. Aby došlo k vybití kondenzátorů ve stejnosměrném 
meziobvodu, spusťte ještě jednou střídač povely: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

Poznámka: povel INVERTER ON bude povolen pouze když 
napětí střídače každé fáze poklesne pod 7 Vac 
(cca 30 vteřin). 

 INVERTER: U1=  7V 
U2=  7V U3=  7V 
Frequency    =    50.0Hz 

Synchronized 
 

Než budete pokračovat krokem 7, zkontrolujte na displeji, 
že DC napětí (obě polarity) Udcp a Udcn pokleslo na 
maximální hodnotu 5 Vdc (cca 30 vteřin). 

 Udcp= 5V Udcn= 5V 
Ubp=0V Ubn=0V O 
Charge level = 0% 
Autonomy = 0min 

 
7. Následující sekvencí povelů vypněte střídač: 

 MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
Zátěž je nyní napájena přímo ze sítě prostřednictvím manuálního bypassu Q2. 

 
KONEC PROCEDURY 

 
 
 
 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

UPS skříň obsahuje partie pod napětím. 

Kromě předních dveří neotevírejte žádnou jinou část UPS. 

 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

V případě oddělených síťových vstupů je možné odpojit usměrňovač. 
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8.1.3 Spuštění z režimu manuálního bypassu (Q2) 

 
Tato procedura přepokládá, že je zátěž napájena prostřednictvím spínače manuálního bypassu: 

• Střídač je vypnutý; 
• Spínač manuálního bypassu Q2 je zapnutý (poloha I); 
• Spínač výstupu Q1 je rozpojený (poloha 0); 
• Pojistky externích baterií jsou rozpojené. 
 
 

 

POZNÁMKA ! 
Pokud UPS slouží jako frekvenční měnič, nesmí být tato procedura provedena. 

 
 
 
1. Sepněte pojistky externích baterií. 

 
2. Sepněte spínač výstupu Q1 (poloha I). 

 
3. Pouze v případě, že byl předtím aktivován (vedle textu 

RESET TOTAL OFF se zobrazí *), zrušte povel kompletního 
vypnutí zadáním: MENU/RESET TOTAL OFF 

 LED TEST 
RESET TOTAL OFF * 
 
 

 
4. Rozepněte servisní bypass Q2 (poloha 0). 
 Vyberte obrazovku METERING/Udcp a Udcn a ověřte, zda 

napěťový regulátor dosáhl napětí přibližně 400 VDC 

 Udcp=400V Udcn=400V 
Ubp=273V Ubn=273V   F 
Charge level = 100% 
Autonomy = 900min 

 
5. Následující sekvencí povelů zapněte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

O několik vteřin později bude zátěž převedena na střídač a 
hlavní obrazovka zobrazí: APPLICATION ON UPS  LP 33          60kVA 

APPLICATION ON UPS 
= 53% 

 

 
KONEC PROCEDURY 
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8.1.4 Kompletní vypnutí 

 
Výsledkem této procedury bude kompletně vypnutá UPS bez napájení. 
 

 

POZNÁMKA ! 
Tato procedura se dotkne všech zařízení připojených k UPS, které 
budou také vypnuty. 

 
 
1. Současným stiskem tlačítek „Alarm“ a „-“ na ovládacím panelu proveďte povel 

kompletního vypnutí. 
 

2. Rozpojte spínač výstupu Q1 (poloha 0). 
 

3. Rozpojte pojistky externích baterií. 
 

4. Aby se vybili kondenzátory ve stejnosměrném (DC) 
vedení, spusťte ještě jednou střídač povely: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

Poznámka: povel INVERTER ON bude povolen pouze když 
napětí střídače každé fáze poklesne pod 7 Vac 
(cca 30 vteřin). 

 INVERTER: U1=  7V 
U2=  7V U3=  7V 
Frequency    =    50.0Hz 

Synchronized 
 

Než budete pokračovat krokem 5, zkontrolujte na displeji, 
že DC napětí (obě polarity) Udcp a Udcn pokleslo na 
maximální hodnotu 5 Vdc (cca 30 vteřin). 

 Udcp= 5V Udcn= 5V 
Ubp=0V Ubn=0V O 
Charge level = 0% 
Autonomy = 0min 

 
5. Následující sekvencí povelů vypněte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF  
 COMMAND MENU 

INVERTER ON 
INVERTER OFF * 

 
 
6. Ve vstupním rozvaděči vypněte síťové napájení. 

 

KONEC PROCEDURY 

 
 

 

POZOR ! 
Pokud není výše uvedená procedura důkladně provedena až do 
konce, může dojít k vážnému poškození UPS. 

 

 

VAROVÁNÍ ! 
V případě, že nelze proceduru popsanou v kroku 4 provést důkladně až do 
konce, mohly by být DC kondenzátory přibližně 5 minut nabity nebezpečným 
napětím. 
Před opětovným spuštěním UPS vyčkejte, dokud se kondenzátory zcela 
nevybijí. 
Kromě předních dveří neotevírejte žádné jiné části UPS. 
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8.1.5 Obnovení do normálního provozu po „kompletním vypnutí“ 

 

 

POZNÁMKA ! 
Ujistěte se, že je UPS ve stavu odpovídajícím aktivaci povelu „kompletní 
vypnutí“, tj. Q1 sepnutý, Q2 rozpojený a zapojena ochrana externí baterie. 

 
 
 
 
 
LCD displej po stisku tlačítek pro „kompletní vypnutí“: 

• Všechny stykače jsou rozpojené. 

• Regulátor napětí, střídač a statický spínač jsou 
vypnuté. 

 LP 33          60kVA 
APPLICAT. SUPPLY OFF 

= 0% 
 

 
 
 
 
 
1. Proveďte reset „kompletního vypnutí“. 

Následujícím povelem zrušte „kompletní vypnutí“: 
MENU/RESET TOTAL OFF 

 LED TEST 
RESET TOTAL OFF * 
 
 

Zátěž je napájena ze sítě prostřednictvím automatického 
bypassu. 
Automaticky se spustí regulátor napětí. 

  

LCD musí zobrazovat následující status: 
APPLICATION ON BYPASS 

 LP 33          60kVA 
APPLICATION ON BYPASS 

= 53% 
 

 
2. Následující sekvencí povelů zapněte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

LCD musí zobrazovat následující status: APPLICATION ON 
UPS 

 LP 33          60kVA 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

 
KONEC PROCEDURY 
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8.1.6 Obnovení normálního provozu po nouzovém vypnutí – EPO 

 

 

POZNÁMKA ! 
Ujistěte se, že je UPS ve stavu odpovídajícím aktivaci povelu nouzového 
vypnutí, tj. Q1 sepnutý, Q2 rozpojený a zapojena ochrana externí baterie. 

 
 
LCD displej po stisku tlačítka „EPO“: 

• Všechny stykače jsou rozpojené. 

• Regulátor napětí, střídač a statický spínač vypnuté. 

 LP 33          60kVA 
APPLICAT. SUPPLY OFF 

= 0% 
 

 
 
 
1. Resetujte tlačítko „EPO“. 

Stiskem tlačítka Alarm resetujte alarm a bzučák. 

 01.01.2005 12:15:45 
NR=255 Status=A588 
4563: EMERGENCY OFF 

ACTIVATED 

 
2. Následujícím způsobem resetujte UPS: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON 
INVERTER OFF * 

 
 

Zátěž je napájena ze sítě prostřednictvím automatického 
bypassu. 
Automaticky se spustí regulátor napětí. 

 

LCD musí zobrazovat následující status: 
APPLICATION ON BYPASS 

 LP 33          60kVA 
APPLICATION ON BYPASS 

= 53% 
 

 
3. Následující sekvencí povelů zapněte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
Zátěž bude automaticky převedena ze sítě na střídač.  

LCD musí zobrazovat následující status: APPLICATION ON 
UPS 

 LP 33          60kVA 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

 
KONEC PROCEDURY 
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8.2 PROCEDURY PRO PARALELNÍ SYSTÉM LP 33 Series 
 
 
8.2.1 Spuštění paralelního systému LP 33 Series 
 

 

Před připojením nebezpečného napětí se ujistěte, že: 

• Zapojení do elektrického systému byla provedena kvalifikovaným 
personálem; 

• Kostra zařízení byla řádně uzemněna k hlavní zemnící svorce; 

• Ujistěte se, že jsou rozpojené pojistky síťového vstupu; 

• Všechny panely, které byly odejmuty při zapojování UPS, jsou zpět na svých 
místech; 

• Spínače Q1 a Q2 jsou vypnuté (pozice 0); 
• Jsou odpojeny pojistky externích baterií. 

 
 
Tato procedura musí být provedena při prvním spouštění po instalaci, se všemi UPS jednotkami 
kompletně vypnutými a bez napájení. 
 
Tato procedura předpokládá, že zátěž není doposud napájena z UPS systému. 
 

 

POZNÁMKA ! 

Pokud není k dispozici napájení ze sítě, je možné UPS spustit z baterií. 
Aby se zabránilo nežádoucímu vybíjení baterií, doporučujeme přistoupit ke 
spouštění UPS v době, kdy je k dispozici napájení ze sítě. 

 
 
 
1. Ve vstupním rozvaděči zapněte pro každou jednotku 

napájení ze sítě. 
V reakci na to provede každá jednotka automatický 
diagnostický test a na LCD obrazovce se objeví následující: 

 EXECUTING MAINBOARD 
SELF TEST 

00000000000 
SELF TEST OK! 

 
LCD zobrazí pořadí jednotky v paralelním systému (P1, P2, 
P3 nebo P4). 

  

 
 

 

POZNÁMKA ! 
V případě, že přetrvává alarm „4410 – bypass 
napětí mimo toleranci“, zkontrolujte sled fází 
vstupní sítě. 

  

 
2. Sepněte pojistky externích baterií. 
 

Pokračování ► 
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3. Na každé jednotce sepněte spínač výstupu Q1 (poloha 
I). 
Po sepnutí posledního Q1 bude výstup prostřednictvím 
všech bypassů napájen z sítě. 

 LP 33         60kVA  P1 
APPLICAT. ON UTILITY 

= 53% 
 

 
Vyberte obrazovku METERING/Udcp a Udcn a ověřte, zda 
napěťový regulátor dosáhl napětí přibližně 400 VDC. 

 Udcp=400V Udcn=400V 
Ubp=273V Ubn=273V   F 
Charge level = 100% 
Autonomy = 900min 

 
4. Následující sekvencí povelů zapněte střídač první 

jednotky: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
 

 
5. Následující sekvencí povelů zapněte střídač dalších 

jednotek: MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON. 
(Nespouštějte další střídač, dokud neskončí proces 
spouštění na předchozí jednotce – cca 10 vteřin.) 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
 

   
O několik vteřin později bude zátěž převedena na střídač a 
hlavní obrazovka každé jednotky zobrazí: APPLICATION ON 
UPS 

 LP 33          60kVA  P1 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

 
KONEC PROCEDURY 

 
 
 
 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

I když je UPS dodávána s plně nabitými bateriemi, může během přepravy nebo 
skladování dojít k jejich částečnému vybití. 

Doporučujeme nechat baterie několik hodin nabíjet, aby byla v případě výpadku 
sítě zajištěna plná kapacita baterií pro napájení zátěže. 
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8.2.2 Vypnutí paralelních UPS s převedením zátěže na manuální bypass (Q2) 

 
Cílem této procedury je převést zátěž na přímé napájení ze sítě prostřednictvím manuálního 
bypassu Q2. 
 
 
Tato procedura se obvykle provádí v případě, že je třeba UPS kompletně vypnout za účelem 
údržby nebo servisu prováděného autorizovaným servisním střediskem. 
 
 
 
 
1. Vypněte střídač každé z jednotek: MENU/COMMAND 

MENU/INVERTER OFF 

Pozor: pro permanentní vypnutí střídače je třeba 
tlačítko Enter stisknout dvakrát. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
Výstup bude napájen ze sítě prostřednictvím všech 
automatických bypassů.  LP 33          60kVA  P1 

APPLICAT. ON UTILITY 
= 53% 

 

 
2. Na každé jednotce sepněte servisní bypass Q2 (poloha 

I). 
 LP 33          60kVA  P1 

APPL. ON MANUAL DEV. 
= 53% 

 

 
3. Na každé jednotce vypněte spínač výstupu Q1 (poloha 0). 

 
4. Současným stiskem tlačítek „Alarm“ a „-“ na ovládacím panelu proveďte pro každou 

jednotku povel kompletního vypnutí. 

 
5. U všech jednotek rozpojte pojistky externích baterií. 
 
 
 
 
 
 

Pokračování ► 
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6. Aby se vybili kondenzátory ve stejnosměrném (DC) 
vedení, spusťte ještě jednou střídač na každé jednotce: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

Poznámka: povel INVERTER ON bude povolen pouze když 
napětí střídače každé fáze poklesne pod 7 Vac 
(cca 30 vteřin). 

 INVERTER: U1=  7V 
U2=  7V U3=  7V 
Frequency    =    50.0Hz 

Synchronized 

 
Než budete pokračovat krokem 7, zkontrolujte na displeji, 
že DC napětí (obě polarity) Udcp a Udcn pokleslo na 
maximální hodnotu 5 Vdc (cca 30 vteřin). 

 Udcp= 5V Udcn= 5V 
Ubp=0V Ubn=0V O 
Charge level = 0% 
Autonomy = 0min 

 
7. Následující sekvencí povelů vypněte střídač na každé 

jednotce: MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
Zátěž je nyní napájena přímo ze sítě prostřednictvím manuálních bypassů Q2. 

 
KONEC PROCEDURY 

 
 
 
 
 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

UPS skříň obsahuje části pod napětím. 

Kromě předních dveří neotevírejte žádnou jinou část UPS. 

 
 
 

 

POZNÁMKA ! 

V případě oddělených síťových vstupů je možné odpojit usměrňovač. 
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8.2.3 Spuštění z režimu manuálního bypassu (Q2) 

 
Tato procedura přepokládá, že je zátěž napájena prostřednictvím spínače manuálního bypassu: 

• Střídač je vypnutý; 
• Spínač manuálního bypassu Q2 je zapnutý (poloha I); 
• Spínač výstupu Q1 je rozpojený (poloha 0); 
• Pojistky externích baterií jsou rozpojené. 
 
 
 
1. Sepněte pojistky externích baterií pro každou jednotku. 

 
2. Sepněte spínač výstupu Q1 (poloha I) pro každou jednotku. 

 
3. Pouze v případě, že byl předtím aktivován (vedle textu 

RESET TOTAL OFF se zobrazí *), zrušte povel „kompletní 
vypnutí“ na jakékoli z jednotek zadáním: 
MENU/RESET TOTAL OFF 

 LED TEST 
RESET TOTAL OFF * 
 
 

 
Udcp=400V Udcn=400V 
Ubp=273V Ubn=273V   F 
Charge level = 100% 
Autonomy = 900min 

4. Rozepněte servisní bypass Q2 (poloha 0) na každé 
jednotce. 
 Vyberte obrazovku METERING/Udcp a Udcn a ověřte, zda 
napěťový regulátor na každé jednotce dosáhl napětí 
přibližně 400 VDC. 

 

 

 
5. Následující sekvencí povelů zapněte na každé jednotce 

střídač: 
MENU/ COMMAND MENU /INVERTER ON 
(Nespouštějte další střídač, dokud neskončí proces 
spouštění na předchozí jednotce – cca 10 vteřin). 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 

 
LP 33          60kVA  P1 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

Zátěž bude automaticky převedena ze sítě na střídače, 
jakmile se na straně střídače objeví požadavek na napájení 
ze strany zátěže. 
Na hlavní obrazovce všech jednotek se objeví:  
APPLICATION ON UPS 

 

 

 
KONEC PROCEDURY 
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8.2.4 Vypnutí jedné jednotky v paralelním systému 

 
Účelem této procedury je oddělit jednu jednotku od paralelního systému. 
 
1. Následujícím postupem vypněte střídač pouze na této 

jednotce: MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF  
Pozor: pro permanentní vypnutí střídače je třeba 

tlačítko Enter stisknout dvakrát. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
2. Vypněte spínač výstupu Q1 (0) pouze na této jednotce. 

 
3. Současným stiskem tlačítek „Alarm“ a „-“ na ovládacím panelu proveďte povel 

kompletního vypnutí pouze pro tuto jednotku. 

 
4. Pro tuto jednotku rozpojte pojistky externích baterií. 

 
5. Aby se vybili kondenzátory ve stejnosměrném (DC) 

vedení, spusťte ještě jednou střídač této jednotky: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

Poznámka: povel INVERTER ON bude povolen pouze když 
napětí střídače každé fáze poklesne pod 7 Vac 
(cca 30 vteřin). 

 INVERTER: U1=  7V 
U2=  7V U3=  7V 
Frequency    =    50.0Hz 

Synchronized 
 

Než budete pokračovat krokem 6, zkontrolujte na displeji, 
že DC napětí (obě polarity) Udcp a Udcn pokleslo na 
maximální hodnotu 5 Vdc (cca 30 vteřin). 

 Udcp= 5V Udcn= 5V 
Ubp=0V Ubn=0V O 
Charge level = 0% 
Autonomy = 0min 

 
6. Následující sekvencí povelů vypněte střídač této 

jednotky: MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
7. Ve vstupním rozvaděči vypněte napájení ze sítě pro tuto jednotku. 
 

KONEC PROCEDURY 

 
 

 

VAROVÁNÍ ! 
V případě, že je třeba jednotku odpojit a vyřadit z pracujícího systému, musí 
být tato operace provedena kvalifikovaným personálem. 
Pokud je třeba z paralelního systému odpojit prostřední jednotku, dejte pozor, 
abyste nerozpojili řídící sběrnici. Nechejte konektory J3 a J4 zapojené do 
desky „P34 – konektorový adaptér RPA“ (viz oddíl 4.8.5). 
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8.2.5 Spuštění další jednotky v paralelním systému 

 

 

Před připojením nebezpečného napětí se ujistěte, že: 
• Zapojení do elektrického systému byla provedena kvalifikovaným 

personálem; 
• Kostra zařízení byla řádně uzemněna k hlavní zemnící svorce; 
• Ujistěte se, že jsou rozpojené pojistky síťového vstupu; 
• Všechny panely, které byly odejmuty při zapojování UPS, jsou zpět na svých 

místech; 
• Spínače Q1 a Q2 jsou vypnuté (pozice 0); 
• Jsou odpojeny pojistky externích baterií. 

 
Tato procedura musí být provedena za situace, kdy je zátěž napájena ostatními jednotkami UPS 
systému. Připojovaná jednotka musí být zapnuta a připojena k paralelní sběrnici, aby mohla 
sdílet zátěž s ostatními jednotkami. 
 

Tato jednotka musí být před zahájením procedury kompletně vypnutá a bez napájení. 
 
 
1. Ve vstupním rozvaděči zapněte napájení ze sítě pro 

tuto jednotku. 
V reakci na to provede UPS automatický diagnostický test a 
na LCD obrazovce se objeví následující: 

 EXECUTING MAINBOARD 
SELF TEST 

00000000000 
SELF TEST OK! 

 

 

 

POZNÁMKA ! 
V případě, že přetrvává alarm „4410 – bypass napětí mimo toleranci“, 
zkontrolujte sled fází vstupní sítě. 

 
2. Sepněte pojistky externích baterií pro tuto jednotku. 
 
3. Sepněte spínač výstupu Q1 (poloha I) na této jednotce.  LP 33          60kVA  P2 

APPLICAT. ON UTILITY 
= 53% 

 
 

Vyberte obrazovku METERING/Udcp a Udcn a ověřte, zda 
napěťový regulátor této jednotky dosáhl napětí přibližně 
400 VDC. 

 Udcp=400V Udcn=400V 
Ubp=273V Ubn=273V   F 
Charge level = 100% 
Autonomy = 900min 

 
4. Následující sekvencí povelů zapněte střídač této 

jednotky: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
 

 

LP 33          60kVA  P2 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

Když se střídač této jednotky synchronizuje, bude 
jednotka automaticky připojena na paralelní přípojnici 
a bude sdílet zátěž s ostatními jednotkami. 
Hlavní obrazovka každé jednotky zobrazí:  
APPLICATION ON UPS 

 

 
 

KONEC PROCEDURY 
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8.2.6 Kompletní vypnutí paralelního systému 

 
Výsledkem této procedury bude paralelní UPS systém kompletně vypnutý a bez napájení. 
 

 

POZNÁMKA ! 
Tato procedura se dotkne všech zařízení připojených k paralelnímu systému, 
které budou také vypnuty. 

 
 
1. Současným stiskem tlačítek „Alarm“ a „-“ na ovládacím panelu proveďte povel 

kompletního vypnutí každé jednotky. 
 

2. Rozpojte spínač výstupu Q1 (poloha 0) na každé jednotce. 
 

3. Rozpojte pojistky externích baterií pro každou jednotku. 
 

4. Aby se vybili kondenzátory ve stejnosměrném (DC) 
vedení, spusťte ještě jednou střídač každé jednotky: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 
 

Poznámka: povel INVERTER ON bude povolen pouze když 
napětí střídače každé fáze poklesne pod 7 Vac 
(cca 30 vteřin). 

 INVERTER: U1=  7V 
U2=  7V U3=  7V 
Frequency    =    50.0Hz 

Synchronized 
 

Než budete pokračovat krokem 5, zkontrolujte na displeji, 
že DC napětí (obě polarity) Udcp a Udcn pokleslo na 
maximální hodnotu 5 Vdc (cca 30 vteřin). 

 Udcp= 5V Udcn= 5V 
Ubp=0V Ubn=0V O 
Charge level = 0% 
Autonomy = 0min 

 
5. Následující sekvencí povelů vypněte střídač každé 

z jednotek: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON 
INVERTER OFF * 

 
 
6. Ve vstupním rozvaděči vypněte síťové napájení každé jednotky. 
 

KONEC PROCEDURY 

 
 

 

POZOR ! 
Pokud není výše uvedená procedura provedena důkladně, může dojít 
k vážnému poškození UPS. 

 

 

VAROVÁNÍ ! 
V případě, že nelze proceduru popsanou v kroku 4 provést důkladně až do 
konce, mohly by být DC kondenzátory přibližně 5 minut nabity nebezpečným 
napětím. 
Před opětovným spuštěním UPS vyčkejte, dokud se kondenzátory zcela 
nevybijí. 
Kromě předních dveří neotevírejte žádné jiné části UPS. 
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8.2.7 Obnovení do normálního provozu po „kompletním vypnutí“ 

 

 

POZNÁMKA ! 
Ujistěte se, že je UPS ve stavu odpovídajícím aktivaci povelu „kompletní 
vypnutí“, tj. Q1 sepnutý, Q2 rozpojený a zapojena ochrana externí baterie. 

 
 
LCD displej po stisku tlačítek pro úplné vypnutí: 

• Všechny stykače jsou rozpojené. 

• Regulátor napětí, střídač a statický spínač vypnuté. 

 LP 33          60kVA  P1 
APPLICAT. SUPPLY OFF 

= 0% 
 

 
 
 
1. Zrušte „kompletní vypnutí“ paralelního systému. 

Zrušte povel „kompletní vypnutí“ na kterékoli z jednotek: 
MENU/RESET TOTAL OFF 

 LED TEST 
RESET TOTAL OFF * 
 
 

Zátěž je napájena ze sítě prostřednictvím automatického 
bypassu. 
Automaticky se spustí regulátor napětí. 

  

LCD na všech UPS jednotkách musí zobrazovat následující 
status: 
APPLICATION ON BYPASS 

 LP 33          60kVA  P1 
APPLICATION ON BYPASS 

= 53% 
 

 
COMMAND MENU 

INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 

2. Zapněte střídač na první jednotce: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 
V případě dostatečného výstupního výkonu bude výstup 
převeden na střídač. 

 

 

 
3. Zapněte střídač na dalších jednotkách: MENU/COMMAND 

MENU/INVERTER ON 
(Nespouštějte další střídač, dokud neskončí proces 
spouštění na předchozí jednotce – cca 10 vteřin). 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
 

 

LP 33          60kVA  P1 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

Jakmile je výstupní výkon střídačů dostatečný pro napájení 
zátěže, bude výstup jednotek se zapnutými střídači 
převeden na napájení ze střídače. 
LCD na všech UPS jednotkách musí zobrazovat stav: 
APPLICATION ON UPS 

 

 

 
KONEC PROCEDURY 
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8.2.8 Obnovení normálního provozu po nouzovém vypnutí – EPO 

 

 

POZNÁMKA ! 
Ujistěte se, že je UPS ve stavu odpovídajícím aktivaci povelu nouzového 
vypnutí, tj. Q1 sepnutý, Q2 rozpojený a zapojena ochrana externí baterie. 

 
 
LCD displej po stisku tlačítka „EPO“: 

• Všechny stykače jsou rozpojené. 

• Regulátor napětí, střídač a statický spínač vypnuty. 

 LP 33          60kVA  P1 
APPLICAT. SUPPLY OFF 

= 0% 
 

 
 
 
1. Resetujte tlačítko „EPO“. 

Stiskem tlačítka Alarm resetujte alarm a bzučák. 
 01.01.2005 12:15:45 

NR=255 Status=A588 
4563: EMERGENCY OFF 

ACTIVATED 

 
2. Následujícím způsobem resetujte všechny UPS: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF 
Zátěž je napájena ze sítě prostřednictvím automatického 
bypassu. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON 
INVERTER OFF * 

 
Automaticky se spustí regulátor napětí.   

LCD na všech UPS jednotkách musí zobrazovat následující 
stav: 
APPLICATION ON BYPASS 

 LP 33          60kVA  P1 
APPLICATION ON BYPASS 

= 53% 
 

 
3. Zapněte střídač na první jednotce: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON 
V případě dostatečného výstupního výkonu bude výstup 
převeden na střídač. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 

 

 
4. Zapněte střídač na dalších jednotkách: MENU/COMMAND 

MENU/INVERTER ON 
(Nespouštějte další střídač, dokud neskončí proces 
spouštění na předchozí jednotce – cca 10 vteřin). 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
 

 

LP 33          60kVA  P1 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
 

Jakmile je výstupní výkon střídačů dostatečný pro napájení 
zátěže, bude výstup jednotek se zapnutými střídači 
převeden na napájení ze střídače. 
LCD musí zobrazovat na všech UPS jednotkách následující 
status: 
APPLICATION ON UPS 

 

 

 
KONEC PROCEDURY 
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9 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

LPS33_040-120_UPS J27-RC_01

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

LP 33 Series /  40 kVA LP 33 Series /  60 & 80 kVA LP 33 Series /  100 & 120 kVA

Q2
ON

OFF

Q1
ON

OFF

J27 - RS232
Relay Card

Slot 2 (J3)

Slot 3 (J5)

(Slot 1 - J4)

 

Obr. 9-1   Sloty pro připojení 
 

LP 33 Series je vybavena standardním sériovým portem - RS232 (viz oddíl 9.1) a reléovou 
kartou (viz oddíl 9.2). 
 

 Seznam možných konfigurací připojení u LP 33 Series  
   

 Slot 1 – J4 Slot 2 – J3 Slot 3 – J5 Slot 1 – J4  +  Slot 2 – J3  
      

 Reléová karta 
(standard)     

 Reléová karta 
(standard) 

Vyspělá SNMP karta  
(volitelné) 

   

 Reléová karta 
(standard) 

Vyspělá SNMP karta  
(volitelné) 

Vyspělá SNMP karta  
(volitelné)   

    Uživatelské rozhraní 
(volitelné)  

   Vyspělá SNMP karta  
(volitelné) 

Uživatelské rozhraní 
(volitelné)  
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9.1 SÉRIOVÝ PORT J27 - RS232 
 

LPS33_040_UPS+j27_01

OFF

ON

OFF

ON

J27

 
Obr. 9.1-1   LP 33 Series / 40 kVA – sériový port J27 – RS232 

Sériový port J27 - RS232 (sub - D, female 9 
pin) 
 
 
Umožňuje kompletní vzdálenou správu 
systému prostřednictvím software nové 
generace. Software JUMP (Java Universal 
Management Platform) umožňuje ochranu a 
správu UPS systémů společnosti GE. 
 
Systém JUMP je napsán v jazyce JAVA a 
podporuje prakticky všechny platformy 
s implementovaným prostředím “JAVA 
Runtime Environment” ve verzi 1.1 nebo 
vyšší. 

 

OFF

ON

OFF

ON

LPS33_060-080_UPS+j27_01

J27

 
Obr. 9.1-2   LP 33 Series / 60 - 80 kVA - sériový port J27 – RS232 

LPS33_100-120_UPS+j27_01

J27

Q2
ON

OFF

Q1
ON

OFF

 
Obr. 9.1-3   LP 33 Series / 100 - 120 kVA - sériový port J27 – 

RS232 

 
 

 

Sériový port J27 - RS232 je zpřístupněn na všech jednotkách paralelního 
systému. 

 
 

Připojení sériového portu J27 – RS232 k PC pomocí RS232 1:1 kabelu DB9m – DB9f 
 

 

Obr. 9.1-4   Připojení sériového portu J27 - RS232 k PC 
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9.2 RELÉOVÁ KARTA 
 

 

VAROVÁNÍ ! 
Zapojení popsaná v této kapitole by měla být prováděna výhradně zaškolenými 
osobami nebo SERVISNÍMI TECHNIKY. 

 
Reléová karta umožňuje programování 4 výstupních kanálů na beznapěťových kontaktech, 
které lze číst buď na svorce J3 nebo konektoru J4 (sub - D - male 9 pin). 
 

1  

2  

3 Obecný alarm (NO) 

4 Výpadek sítě (NC) 

5 C (společný) 

6 Zátěž na síti (NO) 

7 Stop operace 

8 C (společný))  
  9 Výpadek sítě (NO) 

 
NO = spínací 
C = společný 
NC = rozpínací 

Beznapěťové kontakty: Max.: 60VDC or 30VAC /0,5A 
Min. úroveň signálu: 5VDC / 
5mA 

Obr. 9.2-1   Reléová karta 

 
Výstupní signály na beznapěťových kontaktech  

Na svorky J3 nebo konektor J4 lze v menu MENU / PARAMETER MENU / LEVEL 2: SERVICE 
(přistup chráněn heslem) nastavit 4 z následujících 28 signálů: 
0 - Žádný signál  15 - Vybíjení baterie 
1 - Bzučák  16 - Manuální bypass ON 
2 - Obecný alarm (NO)  17 - Usměrňovač ON 
3 - Zátěž na síti  18 - Střídač ON 
4 - Stop operace  19 - Zrychlené nabíjení baterie 
5 - Zátěž na střídači  20 - Závada zemnění baterie 
6 - Výpadek sítě  21 - Závada baterie 
7 - DC přepětí  22 - Reléový vstup 1 
8 - Slabá baterie  23 - Reléový vstup 2 
9 - Přetížení  24 - Reléový výstup ON 

10 - Přehřátí  25 - Reléový výstup OFF 
11 - Střídač není synchronní se sítí  26 - EPO (nouzové vypínání) 
12 - Bypass uzamčen  27 - ECO režim ON 
13 - Selhání sítě pro bypass  28 - Obecný alarm (NC) 
14 - Selhání sítě pro usměrňovač    

 

 

POZNÁMKA ! 
Funkce GEN-ON (detekce generátoru v chodu) není pro reléovou kartu 
k dispozici. 
V případě, že je tato funkce potřeba, je nutné nainstalovat volitelnou kartu 
uživatelského rozhraní (viz oddíl 10.2.1).  



Změny vyhrazeny Strana 86/94 
CZ_OPM_LPS_33E_40K_M12_0GB_V020_GE Návod k obsluze LP 33 Series / 40-60-80-100-120 kVA 

9.3 EPO (EMERGENCY POWER OFF) 
 

 

VAROVÁNÍ ! 
Zapojení popsaná v této kapitole by měla být prováděna výhradně zaškolenými 
osobami nebo SERVISNÍMI TECHNIKY. 

 

 

Na svorky X7 / 1, 2 základní desky (P1) lze připojit 
nouzový vypínač: rozpínací (NC) beznapěťový 
kontakt. 

 

 

 
 

POZNÁMKA ! 
Zkontrolujte, že na P1 – řídící desce - 
není nainstalována propojka JP5. 

 

    

LPS33_040_UPS+X7+JP5_01

OFF

ON

OFF

ON

JP5

1 2

X7

P1 - Control board

 
Obr. 9.3-1   LP 33 Series / 40 kVA - Svorky X7 - EPO 

 
 

V paralelním systému musí být ke 
každé individuální jednotce připojen 
samostatný rozpínací (NC) kontakt. 

 

 

LPS33_060-080_UPS+X7+JP5_01

OFF

ON

OFF

ON

1 2

X7

P1 - Control board

JP5

 
Obr. 9.3-2   LP 33 Series / 60 - 80 kVA - Svorky X7 - EPO 

1 2

X7

P1 - Control board

JP5

Q2
ON

OFF

Q2
ON

OFF

LPS33_100-120_UPS+X7+JP5_01

 
Obr. 9.3-3   LP 33 Series / 100 - 120 kVA - Svorky X7 - EPO 

 
Při aktivaci způsobí tento spínač okamžité vypnutí regulátoru napětí, nabíječe baterií, střídače 
a stykačů K4, K6 a K7. 
 

 

POZNÁMKA ! 

Tato procedura může vést k vypnutí zátěží. 

 
Pokud bylo aktivováno nouzové vypnutí (EPO), je třeba činnost systému obnovit následovně: 
 

• Stiskněte tlačítko  EPO (kontakt na X7 / 1, 2 se znovu sepne). 
 
• Proveďte povel INVERTER OFF: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF. 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 
• Následujícím způsobem spusťte střídač: 

MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON. 
 COMMAND MENU 

INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
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10 VOLITELNÉ VYBAVENÍ 
 
 
10.1 VOLITELNÉ VYBAVENÍ, CELKOVÝ POHLED 
 

Síťový vstup 
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Zátěž 

RPA sada 
Redundantní paralelní architektura 
Umožňuje rozšíření na paralelní systém tvořený 2, 3 nebo 4 UPS 
jednotkami zapojenými na stejnou sběrnici. Paralelní systém zajišťuje 
maximální stupeň spolehlivosti a zvyšuje dostupnost napájení bez 
nutnosti předchozích investic. 

  

32
1

LPS33_OPT_Cabinets battery_01

4

 

Rozšiřující bateriové sady 
Verze s prodlouženou dobou zálohování jsou vybaveny přídavnými 
bateriemi umístěnými v samotné UPS. Umožňují prodloužit dobu 
zálohování v případě výpadku sítě. 
 

Přídavné bateriové skříně 
V závislosti na modelu mohou být rozšiřující baterie umístěny 
v přídavných skříních se stejným designem jako UPS skříň. Přídavné 
skříně jsou dodávány s nezbytnými jistícími prvky a materiálem pro 
zapojení. 
Verze s prodlouženou dobou zálohování a přídavné skříně viz přiložený 
list technických údajů. 
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Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní umožňuje zákazníkům výměnu informací 
(monitoring a řízení) s následujícími rozhraními:  
- Sériový port RS232. 
- 6 programovatelných výstupních kanálů. 
- 2 programovatelné vstupní kanály, z nichž jeden je určen pro 

signalizaci chodu generátoru. 
- EPO (nouzové vypínání - Emergency Power Off). 

  

 

Vyspělá SNMP karta 
Simple Network Management Protocol 
SNMP karta je rozhraní pro Ethernet sítě a umožňuje výměnu informací 
s UPS prostřednictvím standardního SNMP protokolu. 
UPS je tak možné řídit pomocí NMS (Network Management System) nebo 
prostřednictvím vlastní aplikace (například JUMP), která na základě 
zjištěných informací stanovuje stav UPS a v případě potřeby zajišťuje 
bezpečné a kontrolované vypínání serverů.  

  

 

Software pro konektivitu 
JUMP Software Suite / IRIS Service, atd. 
Softwarové aplikace pro řízení a monitoring UPS. 
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10.2 SESTAVENÍ A ZAPOJENÍ VOLITELNÉHO VYBAVENÍ 

 

VAROVÁNÍ ! 
Instalace a zapojení kabeláže volitelného vybavení musí být 
provedeno KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PERSONÁLEM. 
Ujistěte se, že je nainstalovaný UPS systém kompletně vypnutý a bez napětí. 
Viz „Bezpečnostní předpisy – Instalace“ popsané v oddíle 11. 

 
10.2.1 Uživatelské rozhraní 
 

Sériový port J3 - RS232 (sub - D - female 9 pin) 

Sériový port J3 umožňuje rozšířený komunikační režim 
mezi UPS a libovolným počítačem prostřednictvím 
protokolu JUMP (Java Universal Management Platform). 
Software je kompatibilní s nejpoužívanějšími operačními 
systémy jako jsou: Novell, UNIX, VMS, platformy 
Windows, Apple, 3COM, LINUX, IBM LANserver a IBM 
AS/400. 

Pin 2: TX (out) 
 
Pin 3: RX (in) 
 
Pin 5: GND 

 

J2 (sub – D female 25p) – Výstupní signály na beznapěťových 
kontaktech 

J2 / 1, 2, 3 NO, C, NC Výpadek sítě 
J2 / 4, 5, 6 NO, C, NC Zátěž na střídači 
J2 / 7, 8, 9 NO, C, NC Stop operace 
J2 / 14, 15, 16 NO, C, NC Zátěž na síti 
J2 / 17, 18, 19 NO, C, NC Obecný alarm (NO) 
J2 / 20, 21, 22 NO, C, NC Bzučák 

 

Signály na svorkách X1 a na konektoru J2 jsou paralelní a 
proto nejsou od sebe vzájemně galvanicky odděleny. 
Programovatelné signály na X1 a J2 budou s výjimkou 
následujících signálů znemožněny rozpojením Q1: 

 
16 – Manuální bypass ON 
24 – Reléový výstup ON 

25 – Reléový výstup OFF 
26 – EPO 

 

X1 – Výstupní signály na beznapěťových kontaktech 

X1 / 1, 2, 3 NO, C, NC Výpadek sítě 

X1 / 4, 5, 6 NO, C, NC Zátěž na střídač 
X1 / 7, 8, 9 NO, C, NC Stop operace 
X1 / 12, 13, 14 NO, C, NC Zátěž na síti 
X1 / 15, 16, 17 NO, C, NC Obecný alarm (NO) 
X1 / 18, 19, 20 NO, C, NC Bzučák 

 

X2 – Zapojení svorek EPO (Emergency Power Off) 

X2 / 1, 2 (or J2 / 12, 25) NC EPO (nouzové vypnutí) 
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Obr. 10.2.1-1   Uživatelské 
rozhraní 
 

C = společný 
NO = spínací 
NC = rozpínací  

Chcete-li tuto funkci povolit, odstraňte na uživatelském 
rozhraní propojku JP3 a kabel na svorkách X2 / 1, 2. 
(Viz Obr. 10.2.1-1). 
Ověřte, zda je rozpojený kabel na svorce X7 / 1, 2 a 
rozpojená propojka JP5 na P1 – řídící desce (viz Obr. 10.2.1-
3). 

 
Programovatelné funkce na vstupních kontaktech 

X1/10, 21 nebo J2/10, 23 Programovatelné 
X1/11, 22 nebo J2/11, 24 Programovatelné / Generátor v chodu (NO) 
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Výstupní signály na beznapěťových kontaktech 

Na svorky X1 nebo konektor J2 lze v menu MENU / PARAMETER MENU / LEVEL 2: SERVICE 
(přistup chráněn heslem) nastavit 6 z následujících 28 signálů: 
0 - Žádný signál  15 - Vybíjení baterie 
1 - Bzučák  16 - Manuální bypass ON 
2 - Obecný alarm (NO)  17 - Usměrňovač ON 
3 - Zátěž na síti  18 - Střídač ON 
4 - Stop operace  19 - Zrychlené nabíjení baterie 
5 - Zátěž na střídači  20 - Závada zemnění baterie 
6 - Výpadek sítě  21 - Závada baterie 
7 - DC přepětí  22 - Reléový vstup 1 
8 - Slabá baterie  23 - Reléový vstup 2 
9 - Přetížení  24 - Reléový výstup ON 

10 - Přehřátí  25 - Reléový výstup OFF 
11 - Střídač není synchronní se sítí  26 - EPO (nouzové vypínání) 
12 - Bypass uzamčen  27 - ECO režim ON 
13 - Selhání sítě pro bypass  28 - Obecný alarm (NC) 
14 - Selhání sítě pro usměrňovač    
 

Programovatelné funkce na vstupních kontaktech (X1 - J2) 

Některé funkce UPS je možné aktivovat sepnutím externího spínacího (NO) kontaktu 
(nastavitelné prostřednictvím parametrů - přístup chráněn heslem): 

Žádná funkce Střídač ON 
Střídač OFF Generátor ON 
Tisknout vše Stavové relé 

 
Beznapěťové kontakty: 
 

Max. DC / AC: 24V / 1.25A 
IEC 60950 (SELV obvod) 
Min. úroveň signálu: 5VDC / 5mA 

 
 
Signalizace generátorové sestavy 
 

Pokud je UPS v případě výpadku veřejné sítě napájena ze záložního generátoru a frekvence 
generátoru je nestabilní, může být vhodné na svorky X1 / 11, 22 (spínací beznapěťový kontakt) 
nebo na konektor J2 / 11, 24 nainstalovat signál „generátor v chodu“ (viz. 10.2.1-1 / X1 a J2). 
Jelikož je parametr pro povolení kontroly chodu generátoru chráněn heslem, požádejte o jeho 
aktivaci nejbližší servisní středisko. 
 
Sepnutí tohoto kontaktu způsobí změnu nastavení určitých funkcí, jako například: 
 

• Povolení nebo zakázání synchronizace a následné převedení zátěže na generátor. 
 
• Potlačení dobíjení baterií během provozu generátoru nebo natavení, za jak dlouho po 

nastartování generátoru se začne baterie nabíjet. 
 
Více informací získáte ve svém servisním středisku. 
 

 

V paralelním systému musí být ke každé individuální jednotce připojen 
samostatný spínací (NO) kontakt. 
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EPO (nouzové vypnutí - Emergency Power Off) 
 
Na svorky X2 / 1, 2 nebo konektor J2 / 12, 25 zákaznického rozhraní je možné připojit nouzový 
spínač (rozpínací –NC- beznapěťový kontakt) (viz Obr. 10.2.1-1 / X2 a J2). 
 

7
8

9
10

11

22
21

20
19

18
7

J2

X1

2
1

JP3
X2

 
Obr. 10.2.1-2   PCB Uživatelské rozhraní 
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Obr. 10.2.1-3   PCB P1 – Řídící deska 

 
 

POZNÁMKA ! 
Chcete-li tuto funkci povolit, odstraňte na uživatelském rozhraní propojku 
JP3 a kabel na svorkách X2 / 1, 2. (viz Obr. 10.2.1-2). 
Ověřte, zda je rozpojený kabel na svorce X7 / 1, 2 a rozpojená propojka JP5 
na P1 – řídící desce (viz Obr. 10.2.1-3). 

 

 

 

 

V paralelním systému musí být ke každé individuální jednotce připojen 
samostatný rozpínací (NC) kontakt. 

 
Při aktivaci způsobí tento spínač okamžité vypnutí regulátoru napětí, nabíječe baterií, střídače 
a stykačů K4, K6 a K7. 
 

 

POZNÁMKA ! 

Tato procedura může vést k vypnutí zátěží. 

 
Pokud byl aktivován spínač EPO, je třeba činnost systému obnovit následujícím způsobem: 
 

• Stiskněte tlačítko  EPO (kontakt na X2/1, 2 se znovu sepne). 
 

• Proveďte povel INVERTER OFF: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER OFF. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON 
INVERTER OFF * 
 

 

• Následujícím způsobem spusťte střídač: 
MENU/COMMAND MENU/INVERTER ON. 

 COMMAND MENU 
INVERTER ON * 
INVERTER OFF 
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11 ÚDRŽBA 
 

 

VAROVÁNÍ ! 

Veškerý servis a údržbu musí provádět KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. 

 
 
11.1 OBECNÁ ÚDRŽBA 
UPS systém, stejně jako jiná elektrická zařízení,vyžaduje pravidelnou preventivní údržbu. 
Pravidelné servisní prohlídky instalovaného systému zaručí vyšší spolehlivost zabezpečeného 
napájení. 
Úkony preventivní údržby na UPS smějí provádět pouze vyškolení servisní technici. 
 

Proto doporučujeme uzavřít s místním servisním střediskem smlouvu o údržbě a servisu. 
 
 

11.2 ÚDRŽBA CHLADÍCÍCH VENTILÁTORŮ 
Předpokládaná životnost ventilátorů je přibližně 40 000 hodin nepřetržitého provozu. 
Vyšší okolní teplota tuto životnost zkracuje. 
 
 

11.3 OSTATNÍ KOMPONENTY S OMEZENOU ŽIVONOSTÍ 
Každých 50 000 hodin doporučujeme provést výměnu komponentů jako jsou filtrační 
kondenzátory a lithiová baterie zálohující data řídící desky. 
 
 

11.4 ÚDRŽBA BATERIE 
Životnost baterie se pohybuje mezi 3 až 6 lety, v závislosti na provozní teplotě a počtu 
vybíjecích cyklů. 
 

UPS LP 33 Series nabízí možnost SBM (Superior Battery Management). 
Funkci SBM lze aktivovat prostřednictvím příslušného servisního parametru. 
SBM redukuje nabíjecí čas a současně prodlužuje životnost baterie. 
 

Dobrý stav baterií je důležitý pro správnou činnost UPS. Při automatických nebo manuálních 
testů baterie, se proto ověřuje, zda je baterie v případě výpadku sítě schopna zajistit 
dostatečný záložní čas. Jejich pravidelným prováděním můžete zajistit bezpečný bezporuchový 
provoz. 
Test baterií doporučujeme provádět nejméně jednou za měsíc, zejména pokud během 
normálního provozu nedochází k dostatečnému vybíjení baterií. 
Jelikož je parametr povolující test baterie chráněn heslem, obraťte se s žádostí o další 
informace na vaše servisní středisko. 
 

Mějte prosím na paměti, že pokud jste provedli kompletní test baterií pro ověření maximální 
záložní doby baterie, potřebuje UPS nejméně 8 hodin pro nabití baterií na 90% jejich kapacity. 
 

Aby bylo zaručeno plné nabití baterií, měl by být UPS systém v chodu nejméně 12 hodin každé 3 
měsíce. 
 

Když je stav baterie kritický, bude aktivován varovný signál (obecný alarm, bzučák a alarm 
hlášení “4118 - Battery fault”). 
V takovém případě je třeba baterii co nejdříve vyměnit. 
Obraťte se prosím na svoje servisní středisko. 
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11.5 POTŘEBA SERVISU 
 

LP 33          60 kVA 
APPLICATION ON UPS 

= 53% 
SERVICE REQUIRED 

 Pokud během normálního provozu svítí tato kontrolka (servisní 
parametr chráněný heslem), zůstává funkce UPS nezměněna, 
znamená to však, že za posledních 20 000 hodin nebyla 
provedena údržba kvalifikovaným servisním technikem GE. 

 
 
Některé komponenty UPS, které vyžadují pravidelnou údržbu, mohou v případě zanedbání jejich 
výměny zapříčinit omezenou spolehlivost napájecího systému. 
 
Důrazně doporučujeme svěřit servis a preventivní údržbu autorizovanému servisnímu středisku. 
 
 
 
 
 

 

POZNÁMKA ! 
Obraťte se na místní servisní středisko a uzavřete servisní smlouvu, která 
bude vyhovovat vašim konkrétním potřebám. 
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12 POZNÁMKY 
 
 
12.1 FORMULÁŘ 
 

Do těchto poznámek doporučujeme zaznamenávat veškeré úkony prováděné na UPS, včetně data 
a krátkého popisu. Zaznamenávejte např. údržbu, výměnu komponentů, abnormální stavy, atd. 
 
 

Datum Popis  Provedl 
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13 PŘÍLOHA 
 
 
 
13.1 TECHNICKÝ LIST 
 

 

Seznam technických parametrů UPS. 

 
 
 
 
 
 
 
13.2 SCHÉMATA 
 

 

Funkční výkresy UPS. 

 


