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Uživatelská příručka

VH Series – Nepřerušitelný zdroj napájení 
700 - 1000 - 1500  - 2000 - 3000 VA

Před instalací a spuštěním VH Series UPS si prosím pečlivě přečtěte 
následující instrukce. Příručku uložte na bezpečné místo pro případné 
nahlédnutí v budoucnu.

©  General Electric Consumer & Industrial SA. Veškerá práva vyhrazena; reprodukce bez předchozího souhlasu zakázána. 
Změna obsahu této publikace bez předchozího upozornění vyhrazena; za případné škody zapříčiněné chybami nebo 
opomenutími v této příručce nelze žádat náhradu. Ilustrace a schémata popisující zařízení slouží pouze pro základní informaci 
a nemusí být nutně kompletní v každém detailu.
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1 - Důležité bezpečnostní instrukce

1.1 Uložte tyto instrukce

Tato příručka obsahuje důležité instrukce, které je třeba během instalace a provozu UPS dodržovat. 
Poskytuje také veškeré informace potřebné ke správnému používání UPS. Před instalací a uvedením 
UPS  do  provozu  si  pečlivě  přečtěte  tuto  příručku.  Příručku  uložte  v blízkosti  UPS  pro  případné 
nahlédnutí v budoucnu.

Znalost  a  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. 

GE se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě nedodržení těchto doporučení, neoprávněných změn nebo 
nesprávného užívání dodané UPS.

Instrukce v této příručce jsou určeny pro UPS modely VH Series 700, VH Series 1000, VH Series 1500, 
VH Series 2000 a VH Series 3000. Zkontrolujte označení modelu, uvedené na zadním panelu vaší UPS. 
Jakýkoli rozdíl mezi instrukcemi pro různé modely je v textu jasně vyznačen, například „(pouze VH 
Series 1000)“.

Zajištění  kompletnosti  a  přesnosti  této příručky byla  věnována maximální  možná péče. GE  však 
nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo škody plynoucí z použití informací obsažených v tomto 
dokumentu.

Tento dokument nesmí být kopírován nebo reprodukován bez předchozího svolení GE.

Z důvodu technických zlepšení si výrobce vyhrazuje právo na změnu některých informací obsažených v 
tomto návodu bez předchozího upozornění.

1.2 Bezpečnostní předpisy

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
Tato UPS  obsahuje  baterie.  Výstupní  zásuvky  pro  připojení  přístrojů  mohou být  pod 
napětím i tehdy, když je UPS odpojena od síťového napájení.
UPS obsahuje potenciálně nebezpečná napětí. Neodstraňujte kryt, uvnitř nejsou žádné 
součásti, jejichž servis by mohl provádět uživatel.
Veškerou údržbu a servis kromě výměny baterií svěřte kvalifikovaným servisním 
pracovníkům.

POZOR
Při nedodržení uvedených postupů a pokynů může dojít k poškození zařízení.

POZNÁMKA
Nepokoušejte se provádět servis UPS, pokud nejste řádně zaškoleni. Veškerý servis a 
údržbu svěřte kompetentním servisním pracovníkům s odpovídajícími znalostmi a 
kvalifikací.

Za  kvalifikovaný  personál  jsou  považovány  osoby,  které  jsou  (na  základě  absolvovaných  školení, 
zkušeností,  své  pozice a  také  znalostí  příslušných norem, předpisů  a  pravidel  bezpečnosti  práce) 
oprávněny zodpovídat za neustálou bezpečnost zařízení za současného plnění svých běžných povinností 
a jsou si vědomi možných rizik a mohou na ně upozornit ostatní (viz IEC 364, DIN VDE 0105 a místně 
platné elektrotechnické předpisy a pravidla bezpečnosti práce).

Zmněny vyhrazeny
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2 - Úvod

2.1 Úvod
GE (General Electric) Digital Energy VH Series UPS je pravý online nepřerušitelný zdroj napájení, 
který chrání vaše zařízení před všemi formami poruch napájení, včetně úplného výpadku napájení.

2.2 Určení
• Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) slouží k ochraně citlivých elektronických zařízení, jako jsou 

počítače a telekomunikační zařízení, před všemi formami poruch napájení, včetně úplného výpadku 
napájení.

POZOR!
Do UPS NEPŘIPOJUJTE domácí spotřebiče, jako jsou elektrické ohřívače, toustovače nebo 
vysavače. Výstup UPS je určen pouze pro napájení elektronických zátěží, jako jsou 
počítače a telekomunikační zařízení.

• Technické údaje a informace týkající se požadavků na připojení naleznete na výkonovém štítku a 
v této příručce. Tyto požadavky je třeba striktně dodržovat.

2.3 Přeprava/skladování 
• Pokud je zařízení přepravováno v neoriginálním obalu, nelze požadovat náhradu za jakékoli 

poškození během přepravy.
• UPS skladujte s plně nabitými bateriemi v suchých prostorách, teplota skladovacího prostředí se 

musí pohybovat v rozmezí -20 +45 °C. Je-li UPS skladována po delší dobu než 3 měsíce, je optimální 
životnost baterií dosažena při teplotách skladování nepřevyšujících 25°C.

• Je-li UPS dlouhodobě skladována, musí být baterie periodicky dobíjeny. Připojte UPS jednotku do 
zásuvky ve zdi a nabíjejte baterie po dobu 24 hodin:
- v případě skladovací teploty v rozmezí -20 až +30°C: každých 12 měsíců,
- v případě skladovací teploty v rozmezí -20 až +45°C: každé 3 měsíce.

POZOR

V případě skladování věnujte pozornost 
následujícímu:

2.4 Záruka
GE Consumer & Industrial SA, operující prostřednictvím svých autorizovaných zástupců, poskytuje 
u standardních produktů záruku na práci a materiál po dobu 36 měsíců od data zakoupení. 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 - Instalace

3.1 Obsah balení

Balení obsahuje UPS VH Series, čtyři plastové podpěrné díly a montážní sadu, plastový čelní panel, dvě 
plastové záslepky, dva montážní držáky a šrouby, USB kabel, dvě IEC napájecí šňůry, 1 síťovou 
napájecí šňůru (pouze VH Series 3000VA), CD ROM a tuto příručku. Po vybalení zkontrolujte, zda není 
UPS poškozená. Pokud si povšimnete jakéhokoli poškození, neprodleně informujte dopravce a 
prodejce.

VAROVÁNÍ! V případě známek poškození:
K zařízení NEPŘIPOJUJTE žádné napětí
Zařízení NEUVÁDĚJTE do provozu

DŮLEŽITÉ
Před jakýmkoli zapojováním a zapínáním UPS VH Series prosím zkontrolujte následující 
podmínky:

• Napětí vaší sítě je 220 - 240 V / 50 Hz (pokud je frekvence sítě 60Hz, lze výstupní frekvenci UPS 
změnit, viz oddíl 4.5)

• Celkový požadovaný výkon připojených zařízení nepřesáhne jmenovitý výstupní výkon UPS VH Series 
(na zadním panelu UPS je uvedeno označení modelu, v kapitole 9 naleznete jmenovité hodnoty 
daného modelu).

3.2 Instalační předpisy

• UPS je určena pro použití v normálním domácím nebo kancelářském prostředí.
• UPS chraňte v souladu s platnými předpisy 16A pojistkou typu D.
• UPS musí být napájena z jednofázové uzemněné síťové zásuvky. Nepoužívejte prodlužovaní šňůry.
• Vyvarujte se umístění UPS na vlhkých místech, v blízkosti vody, v blízkosti zdrojů tepla nebo na 

přímém slunci.
• Okolní teplota by neměla překročit 40°C. Optimální životnosti baterie dosáhnete v prostředí 

s teplotou nepřevyšující 30°C.
• Zařízení vyžaduje odpovídající větrání. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu zařízením a v jeho 

okolí. Nezakrývejte větrací otvory.
• K UPS nepřipojujte takové spotřebiče, jako jsou elektrická topení, toustovače nebo vysavače. 

Výstup UPS lze použít pouze k napájení elektronických zátěží, jako jsou počítače nebo 
telekomunikační zařízení.

• Buďte opatrní při připojování laserových tiskáren. Ujistěte se, že požadovaný příkon nepřekračuje 
schopnosti UPS.

• Součet svodových proudů UPS a připojených zátěží by neměl překročit 3,5 mA.
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3.3 Instalační procedura

UPS lze s pomocí dvou podstavců použít jako volně stojící zařízení (oddíl 3.3.1) nebo ji lze pomocí 
dvou montážních držáků upevnit do 19-palcového stojanu (oddíl 3.3.2). Veškeré potřebné díly jsou 
součástí balení.

3.3.1 Vertikální instalace - příprava

1. Pokud chcete také instalovat bateriovou 
sadu, přečtěte si prosím nejprve kroky 
1-2 v oddíle 3.3.4, poté pokračujte 
krokem 2 této procedury.

2. Položte UPS horizontálně na desku 
stolu.

3. Pomocí dodávaných šroubků upevněte 
na spodní stranu UPS skříně čtyři části 
plastových podpěr (a kovové kolejnice 
v případě VH Series 2000 a 3000 VA).

4. Připojte DC konektor interních baterií.

5. UPS postavte a dvěma krytkami 
zaslepte otvory ve vrchním panelu UPS 
skříně.

6. Namontujte čelní panel: dvě kovové 
západky na zadní straně čelního panelu 
zasuňte do otvorů ve vrchní části UPS, 
poté nacvakněte čelní panel na místo.

UPS VH Series je nyní připravena pro další 
zapojení: pokračujte oddílem 3.3.3.

Zmněny vyhrazeny
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obr. 3.3.1: příprava instalace – volně  stojící UPS
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3.3.2 Instalace ve stojanu - přípravy

1 Položte UPS horizontálně na desku 
stolu.

2. Změňte orientaci ovládacího panelu: 
odstraňte dva šroubky, které přidržují 
panel, a otočte panel o 90 stupňů proti 
směru hodinových ručiček. Panel 
nevytahujte! Znovu zašroubujte oba 
šroubky.

3. Instalujte dva přiložené montážní 
držáky. Použijte dodávané šroubky.

4. Připojte DC konektor interních baterií.

5. Připevněte čelní panel: dvě kovové 
západky na zadní straně čelního panelu 
zasuňte do otvorů na pravé straně UPS, 
poté nacvakněte čelní panel na místo.

6. Instalujte UPS do 19’ stojanu. UPS skříň 
musí být podepřena montážní kolejnicí, 
UPS nesmí být uchycena pouze za 
montážní držáky. Montážní držáky 
připevněte k 19’ stojanu pomocí 
šroubů.

UPS VH Series je nyní připravena pro další 
zapojení, pokračujte oddílem 3.3.3.
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obr. 3.3.2: příprava instalace –montáž do stojanu
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3.3.3 Zadní panel

Schémata na této stránce zobrazují VH Series 3000VA. 
Odlišnosti v konfiguraci zadního panelu ostatních 
modelů jsou v následujícím textu jasně vyznačeny.

1 Vstupní zástrčka 
Přívod střídavého síťového napájení do UPS
700-2000 VA: menší zástrčka než na obrázku

2 Vstupní jistič
Chrání UPS před poškozením velkými 
vstupními proudy
700-2000 VA: jistič má nižší jmenovitou 
hodnotu než zde na obrázku

3 Zásuvky pro spotřebiče - max. jm. proud 10A
Pro připojení zátěží k UPS.
700 VA: 2 zásuvky
1000-1500 VA: 4 zásuvky
2000-3000 VA: 6 zásuvek

3a Výstupní zásuvka - max. jm. proud 16A
(pouze VH Series 3000 VA)
Pro připojení výkonových zátěží k UPS. 
Napájecí šňůra pro připojení zátěže k této 
zásuvce není součástí dodávky.

4 DC konektor (ne pro VH Series 700 VA)
Pro připojení rozšiřující bateriové sady 
prodlužující dobu zálohování

5 Ventilátor(y)
Elektronicky řízený ventilátor(y) chlazení. 
Ujistěte se, že může chladící vzduch volně 
proudit okolo a skrz UPS.

6 USB port
Více informací viz 5.1 

7 RJ 11 port
Více informací viz 5.2 
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obr. 3.3.3.a: zadní panel – volně stojící UPS (model 3000 
VA)

obr. 3.3.3.b: zadní panel – montáž do stojanu (model 3000 VA)
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3.3.4 Instalace rozšiřující bateriové sady

S rozšiřující bateriovou sadou můžete navýšit dobu zálohování. Pokud nebudete instalovat rozšiřující 
bateriovou sadu, přeskočte prosím tento oddíl a pokračujte oddílem 3.3.5. 

1 Před instalací zkontrolujte, zda je 
jmenovité napětí bateriové sady vhodné 
pro UPS: napětí uvedené na štítku 
bateriové zásuvky UPS a na zadním 
panelu rozšiřující bateriové sady (36Vdc 
nebo 72Vdc) by měla být shodná.

2. UPS a bateriovou sadu je možné upevnit 
společně na jedné sadě montážních 
podpěr.

3. Na zadní straně je možné skříň UPS a 
skříň bateriové sady spojit pomocí 
propojky dodávané spolu s bateriovou 
sadou.

4. DC konektor bateriové sady zapojte do 
DC zástrčky UPS (4, obr. 3.3.3). Při 
řádném připojení kabelu uslyšíte 
cvaknutí. Zajistěte DC konektor: 
instalujte malou blokovací destičku 
dodávanou spolu s bateriovou sadou a 
zajistěte ji přiloženým šroubkem. 

5. Zapojte DC konektory na přední straně 
bateriové sady (jako v 3.3.1 krok 4).

Zmněny vyhrazeny
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obr. 3.3.4a:  instalace rozšiřující bateriové sady k UPS
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6. V případě instalace do stojanu upravte 
orientaci „ovládacího panelu“: uvolněte 
dva šroubky přidržující panel a 
připevněte jej obráceně.

7. Připevněte plastový čelní panel (jako 
v 3.3.2, krok 5).

8. Pomocí DC zástrčky bateriové sady 
můžete instalovat druhou, třetí, atd. 
sadu. Více informací viz kapitola 6.

Zmněny vyhrazeny
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obr. 3.3.4b:  instalace rozšiřující bateriové sady k UPS



3.3.5 Připojení zařízení k portům komunikačního rozhraní

Pokud nechcete používat komunikační možnosti UPS, přeskočte prosím tento oddíl a pokračujte 
oddílem 3.3.6. 
UPS je vybavena dvěma porty rozhraní:  USB portem a portem RJ 11, umožňujícím vyspělou 
komunikaci mezi UPS a počítačem (sítí). Podrobnější informace naleznete v kapitole 5.

3.3.6 Připojení napájení a zátěží

1 Vypněte počítač a vytáhněte jej ze 
zásuvky.

2 VH Series 700-2000:
Odpojte napájecí šňůru od počítače 
(250Vac/10A jmenovitě) a zapojte tuto 
šňůru do vstupní zástrčky (1, obr. 
3.3.3a/b) na zadní straně UPS. 
Pouze VH Series 3000:
Zapojte šňůru dodávanou s UPS do 
vstupní zástrčky (sameček).

3 Sečtěte příkon (zdánlivý výkon, VA) 
spotřebičů (zátěží), které budete chtít 
chránit pomocí UPS, a ujistěte se, že 
výsledná hodnota nepřekračuje jmenovitý 
VA výstupní výkon UPS. Tak zajistíte, že 
bude UPS schopna dodávat požadovaný 
výkon a nebude docházet k přetížení.

4. Pomocí přiložených napájecích šňůr 
připojte zátěže k přístrojovým výstupním 
zásuvkám na UPS (3/3a, obr. 3.3.3a/b). 
Zátěž rozdělte pokud možno rovnoměrně 
mezi jednotlivé výstupní zásuvky. Pokud 
pro připojení více než jednoho přístroje 
k jedné zásuvce použijete rozvodnou 
krabici, mějte prosím na paměti, že 
maximální jmenovité proudové zatížení 
každé přístrojové zásuvky UPS je 10A 
(zásuvka 3) nebo 16A (zásuvka 3a). Viz 
obr. 3.3.3a/b.

5 Napájecí šňůru UPS zapojte do funkční 
uzemněné AC síťové zásuvky. Nyní se 
rozbliká zelená LED kontrolka „provoz“: 
napětí ze sítě je k dispozici a baterie se 
nabíjejí. Pokud LED kontrolka nebliká, ale 
nepřerušovaně svítí, stiskněte na jednu 
vteřinu tlačítko „0“. 
Pokud obě LED kontrolky „provoz“ a „alarm“ blikají a v 1/2 vteřinových intervalech zní 
bzučák, jsou na vstupu UPS prohozeny fázový vodič s nulovým. Přečtěte si prosím 4.4.12 a 
přijměte příslušná opatření.

6 Pro dosažení nejlepších výsledků umožněte UPS nabíjet baterie po dobu alespoň dvou hodin. UPS 
je možné používat bez předchozího nabíjení baterií, doba chodu z baterií však může být 
omezená.
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obr. 3.3.6:  připojení napájení a zátěží

2
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VH 700-2000 VA
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4 - Provoz

4.1 Ovládací panel

spínač / LED hlavní funkce

1 - zapínání zapíná UPS, spuštění rychlého testu baterií (viz 4.6)

2 - vypínání vypíná UPS

3 - LED „provoz“ svítí, když je UPS v činnosti
bliká, je-li UPS v pohotovostním režimu

4 - LED „v bypassu“ svítí, když UPS pracuje v bypass režimu: vstupní napájení ze sítě je 
přiváděno přímo na zátěž

5 - LED „na baterie“ svítí při provozu z baterií: selže napájení ze sítě, interní baterie 
dodávají požadovaný výkon, dokud nedojde k jejich vybití nebo dokud 
se neobnoví napájení ze sítě.

6 - LED „alarm“ bliká v případě alarmu

7 - LED sloupec „záložní doba“zbývající doba zálohování pro aktuální zátěž v % maximální záložní 
doby při aktuální zátěži

8 - LED sloupec „zatížení“ indikuje jakou část výkonové kapacity využívá aktuálně připojená 
zátěž. Pokud například svítí LED kontrolky 25% a 50%, převyšuje 
připojená zátěž 50% maximálního zatížení UPS. Pokud svítí všechny 4 
LED, je UPS přetížená. Protože se jedná o abnormální stav, bude také 
blikat LED kontrolka alarmu.
Více informací v oddíle 4.3.2.
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obr. 4.1:  ovládací panel



4.2 Spuštění

4.2.1 Spuštění při dostupném napájení ze sítě
1 Prostřednictvím čelního panelu: 

stiskněte krátce klávesu „I“ (1, obr. 4.1); LED kontrolka „provoz“ (již pomalu blikající) začne 
nejprve blikat rychleji a po několika vteřinách se rozsvítí nepřetržitým svitem, který oznamuje, 
že je UPS spuštěná.
Prostřednictvím software pro monitoring UPS:
spuštění po prodlevě, více informací viz 4.4.11.

2 Nyní je možné zapnout zařízení připojené k UPS.

4.2.2 Spuštění při nedostupném napájení ze sítě
Pokud není na vstupu přítomno napětí ze sítě (není připojená napájecí šňůra nebo došlo k výpadku 
sítě): 
1 Stiskněte klávesu „I“, dokud se nerozezní bzučák.
Rozsvítí se LED kontrolky „provoz“ a „provoz z baterií“. UPS k provozu využívá energii baterií, které se 
postupně vybíjejí.
Další informace o tomto provozním režimu viz 4.4.4.

4.3 Provoz: normální provoz

4.3.1 Normální provozní podmínky:
• je přítomno napájení ze sítě,
• UPS je zapnutá,
• zátěž nepřevyšuje kapacitu UPS a 
• provozní teplota je pod hranicí alarmu

4.3.2 Vypnutí UPS bez zátěže
Pokud je aktivována tato funkce, UPS se během výpadku sítě vypne, pokud je zátěž na výstupu UPS 
nižší než 5% maximální zátěže. Tímto způsobem lze předejít nežádoucímu vybíjení baterií. Při 
obnovení napájení ze sítě se UPS opět automaticky zapne. Ve výchozím nastavení UPS je tato funkce 
aktivována. 
Nastavení lze změnit prostřednictvím software pro monitoring UPS. Více informací viz prosím 
příručka dodávaná spolu se softwarem.
Pokud je funkce vypnutí v nezatíženém stavu aktivována a zátěž nepřevyšuje 5% práh, bude LED 
kontrolka „25%“ blikat, aby vás upozornila, že v případě výpadku síťového napájení bude UPS vypnuta.

4.3.3 Vypínání
Během normálního provozu prostřednictvím ovládacího panelu:
1 Stiskněte na 1 vteřinu klávesu „0“ (2, obr. 4.1). Pokud je UPS vypnutá, bude vždy na několik 

vteřin nepřítomen výstup, aby bylo zajištěno, že je připojené zařízení schopno restartovat.
Během normálního provozu prostřednictvím software monitorování UPS:
1 Vypnutí po prodlevě, viz 4.4.10.

Během provozu v bypassu: viz oddíl 4.4.3.
Během provozu z baterií: viz oddíl 4.4.4.

Pokud je třeba provést galvanické oddělení, odpojte napájecí šňůru od zásuvky ve zdi.
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4.4 Provoz: indikace stavů a alarmů

o stavové indikace provozní režim

! alarmy s nízkou prioritou abnormální provozní situace

!! alarmy s vysokou prioritou situace, ve kterých aktuální výstupní napětí UPS nelze nadále zaručit; 
je třeba neprodleně přijmout opatření

Situace

Indikátory čelního panelu (obr. 4.1)

o
Pohotovostní režim 
(4.4.1)

-    - 
-

o
Probíhá spouštění 
(4.4.11)

- - - - -

o
Normální provoz
(4.4.2)  0 - 4 


0 - 3 



!!
Provoz v bypassu 
(4.4.3)   - - - - - 0 - 4 


0 - 4 


- - - - -

hi

o
Provoz z baterií
(4.4.4)   0 - 4 


0 - 4 


- - - - -

lo

!!
Slabé baterie
(4.4.5)   - - - - -

25%
- - - - -

0 - 4 


- - - - -
hi

!
Bypass mimo tolerance 
(4.4.6)  - - - - - - - - - - 0 - 4 


0 - 4 


- - - - -

lo

!!
Přetížení
(4.4.7)  - - - - - 0 - 4 


4 


- - - - -

hi

!
Výměna baterie
(4.4.8)  - - - - - - - - - - 0 - 4 


0 - 4 


- - - - -

lo

!/!!
Obecný alarm 
(4.4.9)  - - - - - 0 - 4 


0 - 4 


- - - - -
hi / lo

o
Probíhá vypínání 
(4.4.10)

- - - - - 0 - 4 


0 - 4 


- - - - -
lo

o
Aktivní vypínání UPS 
bez zátěže, zátěž < 5% 
(4.3.2)


25%

- - - - -

!!
Přehození fáze a nuly 
(4.4.12)

- - - - - - - - - -
- - - - -

hi

Provozní režimy a odpovídající indikace,viz 4.3.2 a  4.4.1. – 4.4.12.

- - - - = přerušovaný
 = nepřetržitý
0 - 4 = počet LED, které mohou svítit, podle záložní doby/zatížení
25% = LED 25% bliká
hi = 1 / 2 vteřiny
lo = 1 / 5 vteřiny
ztlumení bzučáku: stiskněte krátce tlačítko „I“ 
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4.4.1 Pohotovostní režim
Výstup UPS je vypnutý, ale baterie se nabíjení, viz 3.3.6, krok 5

4.4.2 Normální provoz
Viz 4.3.1.

4.4.3 Provoz v bypassu
UPS je vybavena automatickým přepínačem bypassu. Tento přepínač automaticky převede zátěž na 
síť, pokud není UPS schopna dodat požadovaný výstupní výkon vinou přetížení nebo přehřátí. 
Pokud svítí všechny 4 LED kontrolky zatížení, je provoz v bypassu způsoben přetížením. Pokud svítí 
pouze zelené LED kontrolky zatížení (červená LED kontrolka zatížení je zhasnutá), je provoz v bypassu 
způsoben přehřátím. Přijměte odpovídající opatření: omezte zátěž anebo teplotu.
Když pomine stav přetížení nebo teplota poklesne pod kritickou hodnotu, přepne se UPS zpět do 
normálního režimu provozu.
Pokud během provozu v bypassu dojde k výpadku síťového napájení, přepne se UPS na provoz z baterií 
a posléze, po vybití baterií, nebude na výstup dodáván žádný výkon.
Funkci bypassu je možné zakázat – více podrobností viz 4.4.6 a 4.5.

Bezpečnostní přepnutí do bypassu: při závadě UPS může být zátěž přepnuta do bypassu (za 
předpokladu, že nebyla funkce bypassu zakázána). Jelikož je status UPS v této situaci neznámý, mohou 
být indikace na ovládacím panelu různé.

4.4.4 Provoz z baterií
UPS využívá energii uloženou v bateriích: viz kapitola 9 „Baterie – doba zálohování“.
LED sloupec záložní kapacity bude indikovat zbývající dobu zálohování. UPS se vypne:
• po vybití baterií (automatický restart), nebo
• když je stisknuta klávesa „O“ (vyžadován restart prostřednictvím čelního panelu) nebo
• pokud byl z počítače vyslán povel „vypnutí UPS“. Restart závisí na nastavení funkce 

automatického restartu:
- pokud je nastavena na „on“, UPS se po obnovení síťového napájení automaticky spustí
- pokud je nastavena na „off“, je vyžadováno manuální znovuspuštění, buď jako v  4.2.1, 
krok 1, nebo prostřednictvím software správy UPS.

Ve výchozím stavu je funkce automatického znovuspuštění zapnutá (nastavena na „on“). Nastavení 
je možné změnit pomocí software pro monitorování UPS. Více informací viz prosím příručka 
dodávaná spolu se software.

4.4.5 Slabé baterie (konec záložní doby)
Pokud během provozu z baterií začne blikat LED kontrolka 25%, jsou baterie skoro vybité: zbývající 
doba zálohování je kratší než 2 minuty (výchozí nastavení, nastavitelné prostřednictvím software pro 
monitorování UPS). V tomto okamžiku je absolutně nezbytné spustit kontrolované vypínání veškerého 
počítačového vybavení.
Pokud UPS pracuje se 100% zátěží, procedura vypínání by měla být dokončena do 2 minut od spuštění 
alarmu „slabé baterie“. Pokud je výkonová kapacita UPS využita pouze částečně, může být tato doba 
delší, při zestárlých bateriích může být tato doba kratší.
Když jsou baterie zcela vybité, není UPS nadále schopna napájet připojená zařízení.

4.4.6 Bypass mimo tolerance
Napětí nebo frekvence sítě jsou mimo toleranci pro přepnutí na bypass, ale v mezích tolerance pro 
napájení UPS ze sítě (viz kapitola 9). Provoz v bypassu je zakázán: pokud není UPS z jakéhokoli důvodu 
schopna dodat požadovaný výstupní výkon, bude výstup bez napájení. Pokud je frekvence sítě často 
mimo tolerance (a bypass je během této doby zablokován a je aktivován alarm), může být užitečné 
funkci bypassu zcela vypnout – UPS poté pracuje jako UPS bez automatického bypass přepínače. Viz 
4.5.
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4.4.7 Přetížení 
Požadovaný výkon převyšuje normální kapacitu UPS. Alarm se aktivuje, když je zátěž > 100%. Pokud 
zatížení přesáhne 150%, přepne se UPS neprodleně do bypassu, jestliže jsou splněny podmínky 
umožňující převedení zátěže na bypass. 
Pokud přetrvává přetížení v rozmezí 110-150%, UPS se také přepne do režimu bypassu.
Během přetížení se může UPS během několika minut automaticky vypnout (závisí na zátěži) a dojde ke 
ztrátě napájení na výstupu:
• pokud je zablokováno přepnutí do bypassu (viz 4.4.6) nebo 
• pokud byla funkce bypassu zakázána (viz 4.5) nebo 
• pokus UPS pracuje z baterií (viz 4.4.4).
Aby nedocházelo k těmto problémům, přesvědčte se s naprostou jistotou, že výkonové požadavky 
chráněných zařízení nepřekračují limity UPS.

4.4.8 Výměna baterie 
Buď jsou baterie téměř na konci své životnosti, nebo je vadná kabeláž baterií, včetně bateriové 
pojistky. Pokud jsou baterie zestárlé, je třeba je co nejrychleji vyměnit, aby byla zajištěna plná 
ochrana vašich zařízení. (viz 7.4). Možná že se alarm „výměna baterie“ objeví po bateriovém testu, 
který jste spustili bezprostředně po instalaci UPS nebo po výpadku síťového napájení. V tomto případě 
může být alarm chybný, protože baterie byly (částečně) vybity během přepravy nebo skladování nebo 
během výpadku napájení. Umožněte UPS baterie nabít. Viz také 4.6.

4.4.9 Obecný alarm
„Obecný alarm“ zahrnuje soubor alarmů; chování bzučáku indikuje, jaký alarm je aktivní:

1 / 2 vteřiny: Sdružená závada
Přetížení (viz 4.4.7)
Přehřátí
Výstup mimo toleranci

1 / 5 vteřiny: Závada nabíječe
Bypass mimo toleranci (viz 4.4.6)
Výměna baterie (viz 4.4.8)

4.4.10 Probíhá vypínání 
Software pro monitorování UPS vám umožňuje vypnout UPS do pohotovostního režimu po uplynutí 
naprogramované prodlevy. Během odpočtu bude LED kontrolka „provoz“ blikat s frekvencí 2x za 
vteřinu a každých 5 vteřin se ozve bzučák.

4.4.11 Probíhá spouštění
Software pro monitorování UPS vám umožňuje spustit UPS po uplynutí naprogramované prodlevy. 
Během tohoto intervalu bude LED kontrolka „provoz“ blikat s frekvencí 2x za vteřinu.

4.4.12 Indikace prohození fáze a nuly
Pokud je indikace přehození fáze a nuly povolena, bude UPS indikovat tento stav pokaždé, když napětí 
mezi nulovým a zemnícím vodičem na vstupu UPS překročí určitou hodnotu (tj. v systému 
s uzemněným středem je na vstupu UPS prohozena fáze a nula.) V této potenciálně nebezpečné situaci 
budou rychle blikat LED kontrolky „provoz“ a „alarm“ a rozezní se bzučák. Převrácení síťové zástrčky 
zabrání této nebezpečné situaci a zruší alarm. V případě systému s neuzemněným středním vodičem by 
měla být tato indikace zakázána. 
Ve výchozím stavu je tato indikace povolena. Změna tohoto nastavení je popsána v oddíle 4.5.
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4.5 Provoz: režim nastavení
V režimu nastavení je možné změnit následující parametry:
• výstupní napětí: 220 / 230 / 240 Vac
• bypass: povolit / zakázat (viz 4.4.6)
• indikace převrácení P (fáze) - N (nula): povolit / zakázat (viz 4.4.12)
• výstupní frekvence: 50 / 60 Hz
Do režimu nastavení je možné vstoupit pouze tehdy, je-li UPS v pohotovostním režimu: připojená do 
zásuvky pod napětím a vypnutá (bliká LED kontrolka „provoz“).

1 Stiskněte tlačítko „O“ a podržte jej stisknuté, současně stiskněte tlačítko „I“. Obě tlačítka 
pusťte.
Spustí se startovací sekvence s nastavením výstupního napětí, což je indikováno blikáním LED 
kontrolky „provoz“.

2 Pomocí tlačítka „I“ procházejte mezi čtyřmi dostupnými funkcemi, které jsou indikovány 
blikáním jedné ze čtyřech LED kontrolek „provoz“, „bypass“, „na baterie“ a 
„alarm“ (viz obr. 4.5).

3 Nastavení vybrané funkce měníte stiskem tlačítka „O“. Aktuální nastavení je zobrazeno 
prostřednictvím sloupce LED kontrolek „záložní doba“.

4 Uložení nových nastavení a opuštění režimu nastavení: stiskněte tlačítko „1“, podržte jej 
stisknuté a současně stiskněte tlačítko „0“. Obě tlačítka pusťte.

POZNÁMKA
Zařízení lze použít jako frekvenční měnič: rozsah vstupní frekvence je 45-66Hz, výstupní 
frekvenci lze nastavit na 50/60Hz. Pokud je zařízení použito jako frekvenční měnič, není 
funkce bypassu k dispozici. V důsledku toho bude nepřetržitě generován akustický alarm 
(viz 4.4.6). Chcete-li se tomuto vyvarovat, doporučujeme funkci bypassu zakázat.

VAROVÁNÍ
Změna výstupní frekvence může způsobit vážné poškození přístrojů připojených 
k výstupním zásuvkám UPS: Ujistěte se, že je nová frekvence vhodná pro připojené 
přístroje!
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obr. 4.5:  menu nastavení

výstupní napětí

bypass

Indikace obrácení P-N 
rev. indication

Výstupní frekvence 50 Hz

zakázáno

zakázáno

220 Vac

60 Hz

povoleno

povoleno

230 Vac 240 Vac

- LED kontrolky



4.6 Správa baterií

Maximální životnost a spolehlivost baterií je dosahována prostřednictvím následujících funkcí:

• Rychlý bateriový test
Při rychlém bateriovém testu se kontroluje, zda jsou baterie a jejich kabeláž v pořádku. Pokud rychlý 
bateriový test ukáže, že jsou baterie blízko konce své životnosti, bude generován alarm „výměna 
baterií“ (viz 4.4.8). Baterie je v takovém případě třeba co nejdříve vyměnit (viz 7.4).

Automatický bateriový test
UPS VH Series provádí pravidelné automatické testy baterií:
• 5 hodin po manuálním zapnutí
• 5 hodin po obnovení síťového napájení po jakémkoli výpadku sítě
• 30 dní po posledním bateriovém testu

Manuální test baterií
Rychlý test baterií lze spustit manuálně
- buď z čelního panelu, pětivteřinovým stiskem tlačítka „I“ během normálního provozu
- nebo prostřednictvím software pro monitoring UPS. Podrobnosti viz příručka vašeho 
software.

POZNÁMKA
Pokud je test spuštěn manuálně bezprostředně po instalaci nebo po výpadku napájení, 
může UPS generovat falešný alarm „výměna baterií“, protože byly během baterie 
přepravy/skladování nebo během výpadku napájení (částečně) vybity.

• Hloubkový bateriový test
Hloubkový test baterií, spouštěný pomocí UPS software prostřednictvím USB komunikačního portu, 
zjistí aktuální kapacitu baterií, aby bylo možné zajistit přesný odhad doby zálohování. Během 
hloubkového testu baterií budou baterie vybíjeny až k úrovni alarmu „slabé baterie“. Mějte prosím na 
paměti, že bezprostředně po hloubkovém bateriovém testu je předpokládaná doba zálohování velmi 
krátká: umožněte UPS nabít baterie. Podrobnosti viz prosím příručka vašeho UPS software.

• Teplotně kompenzované nabíjení baterií
Tato funkce nastavuje napětí pro nabíjení baterií v závislosti na teplotě prostředí. Tak lze předejít 
nedostatečnému nabíjení baterií při nízkých teplotách a přebíjení baterií při vysokých teplotách.

• Koncové napětí baterie závislé na zátěži
Přípustné finální napětí baterií závisí na vybíjecím proudu: čím vyšší proud, tím nižší koncové napětí 
baterie (napětí, při kterém je ukončeno vybíjení). Tímto způsobem lze docílit maximálního využití 
energie baterií, aniž by docházelo ke škodlivému nadměrnému vybíjení. Nadměrné vybíjení by mělo za 
následek zkrácení životnosti baterií a neschopnost obnovit původní kapacitu baterií.

• Automatické zrychlené nabíjení
Tato funkce výrazně zkracuje čas potřebný k nabití baterií: kompletně vybitá baterie bude nabita na 
90% za cca. 1.5 hodiny, za předpokladu, že vybíjení probíhalo při 100% zátěži.
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5 - Komunikace

5.1 USB port

USB port je rozhraní umožňující vyspělou komunikaci mezi UPS a počítačem (Vyžaduje UPS software). 
Port rozhraní je funkční, jakmile je napájecí šňůra zapojena do síťové zásuvky pod napětím, a to i 
v případě, že je UPS vypnutá.
Více informací viz prosím uživatelská příručka dodávaná se software tohoto rozhraní. Důrazně 
doporučujeme používat ve spojení s tímto portem rozhraní výhradně originální softwarové produkty GE 
Digital Energy.

5.2 RJ 11 port

RJ  11 je port komunikačního rozhraní.

Pin č. Funkce
  1 Výpadek sítě
  2 Obecný alarm 1)

  3 Slabé baterie
  4 V bypassu
  5 Vzdálené vypnutí UPS / RxD
  6 GND

1)
Aktivní, pokud nelze nadále garantovat výstupní napětí UPS z jiné příčiny, než jaká je indikována piny 
1-3-4. Seznam alarmů je uveden v oddíle 4.4.9.

5.3 USB / RS232 / Reléová karta rozhraní (volitelné)

Karta je vybavena 
• USB portem, jak je popsán v 5.1
• RS232 portem
• beznapěťovými kontakty pro následující alarmy:

- výpadek sítě
- obecný alarm
- slabé baterie
- aktivní bypass

Více informací viz prosím uživatelská příručka dodávaná spolu s kartou rozhraní.
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6 - Volitelně: prodloužení záložní doby (VH Series 
1000-3000)
Prodloužené doby zálohování lze docílit připojením samostatné rozšiřující bateriové sady k UPS. 
V takovém případě musí být UPS informována o nové celkové kapacitě baterií, aby bylo možné 
spolehlivě přepočítat dostupnou dobu zálohování (obraťte se prosím na svého prodejce). V závislosti 
na stavu nabití nových baterií mohou být nové výpočty doby zálohování přechodně nespolehlivé.
Přídavné baterie prodlužují dobu nabíjení, všechny ostatní provozní charakteristiky jsou stejné jako 
pro standardní modely. K UPS není dovoleno připojovat externí nabíječky!

7 - Údržba

7.1 Bezpečnost

NEBEZPEČÍ
Když je UPS v provozu, veškeré elektronické partie jsou přímo připojeny na síťové 
napájení a na všech součástech uvnitř UPS, včetně baterií, je nebezpečné napětí. I po 
odpojení od síťového napájení může být na všech partiích uvnitř UPS, včetně baterií, 
nebezpečné napětí (kromě výstupů RJ11 a USB). Z bezpečnostních důvodů smí kryt 
zařízení odejmout pouze kvalifikovaný servisní personál.
Další podrobnosti viz oddíl 1.2.

7.2 Obecné

UPS řady GE Digital Energy VH Series jsou prakticky bezúdržbové: dbejte na odpovídající podmínky 
provozního prostředí a udržujte v čistotě vstupní a výstupní ventilační otvory. Přečtěte si prosím 3.2.

POZNÁMKA
Kromě výměny baterií svěřte veškerou údržbu a servis kvalifikovaným a zkušeným 
servisním pracovníkům.
Více podrobností viz oddíl 1.2.

7.3 Recyklace UPS na konci životnosti

POZNÁMKA
Tento produkt byl konstruován s ohledem na životní prostředí, při jeho výrobě byly 
použity materiály a komponenty šetrné k životnímu prostředí. Zařízení neobsahuje 
fluorchlorkarbony (CFC) ani hydrofluorchlorkarbony (HCFC).

Baterie obsahují olovo, které je látkou škodlivou pro životní prostředí.
Baterie vyžadují řádnou recyklaci nebo odbornou likvidaci. Řiďte se místními zákony 
upravujícími zacházení s odpady.

GE Consumer & Industrial v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí 
doporučuje na konci životnosti UPS zařízení zajistit jeho řádnou recyklaci v souladu 
s místně platnými zákony.
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7.4 Baterie

7.4.1 Obecné

Životnost baterií se pohybuje v rozsahu 3 až 6 let, v závislosti na provozní teplotě a na počtu 
vybíjecích cyklů.

Jelikož je dobrý stav baterií velmi důležitý pro řádné fungování UPS, provádí se pravidelně 
automatický rychlý test baterií pro zajištění bezporuchového provozu (viz oddíl 4.6). Když je stav 
baterií kritický, bude aktivován alarm „výměna baterií“ (viz 4.4.8). Baterie co nejdříve vyměňte, 
postupujte podle instrukcí v oddíle 7.4.2.

POZNÁMKA
Za určitých okolností může manuální test baterií způsobit falešný alarm: viz prosím 4.6 
„rychlý bateriový test“

7.4.2 Výměna baterií

Viz prosím obrázek 7.4.2, znázorňující model VH Series 3000VA. Konfigurace baterií (zásuvky) 
ostatních modelů může být odlišná, základní principy jsou však shodné pro všechny modely VH Series.

POZNÁMKA
Během výměny baterií nebude UPS schopna v případě výpadku sítě napájet zátěž! Před 
rozpojením DC konektoru v kroku 2 doporučujeme zátěž vypnout.

1. Odejměte  plastový  čelní  kryt  UPS 
skříně (a/nebo bateriové skříně)

2. Rozpojte DC konektor
3. Povolte  4  šroubky,  které  drží 

zásuvku s bateriemi
4. Vysuňte  bateriovou  zásuvku.  Buďte 

opatrní: může být těžká!
5. Do  UPS  nasuňte  novou  bateriovou 

zásuvku a upevněte 4 šroubky.
6. Zapojte DC konektor.
7. Nasaďte plastový čelní panel.

Pokud chcete vyměnit pouze baterie a ne celou zásuvku s bateriemi,
obraťte se prosím na svého prodejce.

Obecné pokyny:
• Při výměně baterií používejte výhradně baterie stejného typu a velikosti.
• Nikdy nezkratujte svorky baterií. Baterie by mohl shořet. Při práci s bateriemi 

sundejte hodinky, náramky, prstýnky a jiné kovové předměty a používejte 
izolované nářadí.

• Vyvarujte se nabíjení v uzavřeném kontejneru. 
• Je nezbytné zajistit správnou a ekologickou likvidaci či recyklaci baterií: Postupujte 

podle místních předpisů upravujících likvidaci baterií. 
• Nikdy nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. 
• Nikdy baterie nerozebírejte ani jinak nepoškozujte; jejich obsah (elektrolyt) 

může být extrémně toxický. Potřísníte-li se elektrolytem, postižené místo 
neprodleně opláchněte velkým množstvím vody. V případě zasažení očí 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
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S bateriemi zacházejte jako 
s nebezpečným odpadem, 

nevyhazujte s běžným 
komunálním odpadem



8 - Odstraňování potíží

Kdykoli se vyskytne závada, zkontrolujte nejprve vnější faktory (např. zapojení, teplotu, vlhkost, nebo 
zatížení) abyste mohli určit, zda je problém způsoben samotnou UPS, nebo jejím okolím. Následně 
zkontrolujte jistič, zda nedošlo k jeho vybavení. Pokud ano: resetujte jej (viz obr. 3.3.3 a/b) a ujistěte 
sem že není UPS přetížená.
Následující tabulka je pouze jednoduchý seznam potíží a možných řešení. Pokud navrhované řešení 
nepřinese kýžený výsledek nebo pokud jsou informace nedostatečné k řešení vašeho problému, obraťte 
se prosím na vašeho prodejce nebo konzultujte na www.gedigitalenergy.com.

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Vybavení TBC jističe (tepelná 
ochrana)

Přetížení UPS Omezte zátěž, resetujte TCB 
(2, obr. 3.3.3 a/b)

Závada v UPS systému Obraťte se na svého prodejce 
nebo na www.gedigitalenergy.com

UPS se nezapne (bez použití 
„start z baterií“)
a výstup je několik vteřin 
vypnutý. (viz také 4.3.3)

Není připojena napájecí šňůra Přečtěte si 3.3.6
Připojte napájecí šňůru

Síťová zásuvka není pod 
napětím nebo je síťové 
napájení mimo toleranci

Obraťte se na kvalifikovaného 
elektrikáře

Vybavení tepelné pojistky Viz výše

UPS se automaticky vypne přehřátí UPS Nechte UPS zchladnout

Výpadek sítě, vybité baterie Vyčkejte na obnovení síťového 
napájení 

Probíhá naprogramované 
vypínání

Viz 4.4.10

Zátěž je < 5% maximální zátěže 
a na vstupu není přítomno 
napájení ze sítě.
(Je aktivní funkce vypnutí při 
nulové zátěži, viz 4.3.2)

Vyčkejte na obnovení síťového 
napájení

Blikají LED kontrolky „provoz“ 
a „alarm“, v intervalech 1/2 
vteřiny zní bzučák. UPS 
nestartuje.

V systémech s uzemněnou 
nulou je na vstupu UPS 
přehozen fázový (P) a nulový 
(N) vodič.

V systému s uzemněnou nulou: 
Obraťte síťovou zástrčku.
V ostatních systémech: zakažte 
indikaci. Viz 4.4.12 a 4.5.
V případě pochybností se 
obraťte na kvalifikovaného 
elektrikáře.

Blikají LED kontrolky „alarm“ a 
„provoz z baterií“, “, 
v intervalech 1/5 vteřiny zní 
bzučák

Test baterií bezprostředně po 
nainstalování nebo po výpadku 
sítě

Umožněte UPS nabít baterie

Bateriový test odhalil slabou 
baterii

Přečtěte si 7.4, nechejte 
vyměnit baterie
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9 - Specifikace
VH Series : 700 1000 1500 2000 3000

Jmenovité hodnoty
Voltampérový výkon (VA) s počítačovou zátěží : 700 1000 1500 2000 3000
Wattový výkon (W) s odporovou zátěží : 490 700 1050 1400 2100
Vstupní jistič (tepelná ochrana) (A) : 7 7 8 10 16
Interní vstupní pojistka 250V, pomalá (A) : 8 8 10 16 20

Vstupní měnič
AC vstupní napětí : 220 - 240 V
Rozsah AC vstupního napětí : 100% zátěž: 160 - 280 V

  70% zátěž: 130 - 280 V
vstup >280 Vac: UPS přepíná na provoz z baterií

Minimální spouštěcí AC napětí : 170 V (při jakékoli zátěži)
Tvar vstupní vlny proudu : sinus, splňuje nebo převyšuje požadavky EN 61000-3-2 (IEC 555-2)
Vstupní proud (A) při jm. vstupním napětí. : 3.0 4.4 6.4 8.8 11.1
Vstupní účiník : 1
Rozsah vstupní frekvence : 45 - 66 Hz
Zapínací proud : žádný

Výstupní měnič
AC výstupní napětí : 220 / 230 / 240 V (volitelné)
Tolerance AC výstupního napětí : ± 2%
Výstupní frekvence : 50 nebo 60 Hz, volitelné z čelního panelu
Rozsah výstupní frekvence : jmenovitá ± 0.15% pokud není synchronizováno se sítí
Tvar výstupní vlny : sinus
Harmonické zkreslení : < 2% (typicky 1%) s lineární zátěží
Účiník : 0.7
Činitel výkyvu (špička k efektivní hodnotě proudu) : vhodné pro zátěže s č.v. až 6:1
Kapacita výstupních přístrojových zásuvek : max. 10 A na zásuvku (jedna 16A zásuvka na VH Series 3000 VA)

Bypass
Rozsah vstupního AC napětí : volitelné výstupní napětí +15% -10%
Rychlost sledování frekvence : 2 Hz/sec.
Rozsah sledování frekvence : jmenovitá ± 10%
Fázový posun : < 7º
Typická doba přepnutí, msec : 1

Přetížitelnost : plná ochrana před přetížením a zkratem
Přetížitelnost během bateriového provozu : 110% po dobu 5 minut

: 150% po dobu 5 vteřin

Přetížitelnost během bypass provozu : závisí na jmenovité hodnotě jističe (tepelná ochrana)
typicky: 125% hodnoty jističe po dobu  200 vteřin

200% hodnoty jističe po dobu  10 vteřin
300% hodnoty jističe po dobu 4 vteřin

Baterie (jmenovité hodnoty pro 25ºC)
Jmenovité napětí (Vdc) : 36 36 36 72 72
Počet / Ah baterií : 3 / 7 3 / 7 3 / 9 6 / 7 6 / 9
Typ : bezúdržbové olověné uzavřené akumulátory
Životnost : až 6 let (podle používání)
Nabíjecí proud : 1.7 A
Doba nabíjení baterií
(baterie vybíjeny při 100% zátěži) : 1.5 hodiny na 90% kapacity, standardní baterie
Doba zálohování v minutách
Při typické zátěži (75%) : 16 11 8 11 8

VA/Watty
100/70 : 120 120 180 >180 >180
300/210 : 32 32 40 60 75
700/490 : 13 13 16 30 35
1000/700 : - 8 10 20 20
1500/1050 : - - 6 11 16
2000/1400 : - - - 8 10
3000/2100 : - - - - 6

Obecné
Hmotnost UPS (kg) : 18.3 18.3 19.3 31.1 33.1
Rozměry UPS (vxšxh, na výšku) : 440x87x472mm 440x87x547mm
Hmotnost 14Ah bateriové sady 36Vdc / 72V (kg) : 29 / 47
Rozměry bat. sady 36Vdc/72Vdc (vxšxh, na výšku) : 440x87x472mm / 440x87x547mm

Skříň / krytí : ocel-plast / IP20

Prostředí
Bezpečnost : EN 62040-1-1 (EN 60950)
Elektromagnetická kompatibilita : EN 62040-2
Okolní teplota : -10 to +40ºC
Hlučnost v 1 metru : < 45 dB(A), závisí na zátěži a teplotě
Max. relativní vlhkost : 95% (nekondenzující)
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