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1. Wprowadzenie 

1.1 Opis często używanych symboli 

Niektóre bądź wszystkie z poniższych symboli mogą być użyte w tej instrukcji, dlatego każdy użytkownik 
powinien dokładnie ją przeczytać. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Środki ostrożności 

1. Przed przystąpieniem do eksploatacji zasilacza awaryjnego UPS, przeczytaj dokładnie niniejszą 

instrukcję oraz zachowaj ją w celu późniejszego wykorzystania. 

2. Nie zrywaj etykiet znajdujących się na produkcie. Uważnie się z nimi zapoznaj.   
3. Nie przeciążaj UPS. 

4. UPS wyposażony jest w akumulator o dużej pojemności. Pod żadnym pozorem nie otwieraj UPS. W 

przeciwnym razie może spowodować to porażenie prądem. 

5. Nie zwieraj biegunów akumulatora ponieważ może grozić to porażeniem prądem i/lub pożarem. 
6. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do kratki wentylacyjnej urządzenia i innych otworów wlotowych. 

7. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w następujących miejscach: 

 Gdzie występuje łatwopalny gaz, czynniki korozyjne lub ciężki pył. 

 Gdzie temperatura jest bardzo wysoka lub niska (powyżej 40oC lub poniżej 0oC) oraz gdzie 
wilgotność wynosi ponad 90%. 

 Gdzie występuje bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź działanie pobliskich 

urządzeń grzewczych. 

 W miejscach gdzie występują silne wibracje. 
8. W razie pożaru używaj gaśnicy proszkowej. Użycie gaśnicy typu ciekłego może spowodować 

porażenie prądem. 

Symbol Opis 

 Ostrzeżenie 

 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 

 Prąd zmienny (AC) 

 Prąd stały (AC) 

 Uziemienie 

 Recykling 

 Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 

  



2. Opis produktu 

Zasilacz awaryjny UPS gwarantuje bezprzerwowe zasilanie sieciowe i wyposażony jest w technologię 

podwójnej konwersji z jednofazowym wejściem oraz wyjściem. Urządzenie zapewnia zasilanie wysokiej jakości 
oraz niezawodność. Zasilacze awaryjne UPS 1-3kVA mają kompaktowe rozmiary i doskonale nadają się do 

użytku w obszarach takich jak instytucje państwowe, biura, placówki oświaty, zakłady produkcyjne, itp.  

2.1 Konfiguracja i typ systemu 
Istnieją dwa typy UPS w zależności od konfiguracji akumulatora: typ standardowy oraz typ długiego czasu 

podtrzymywania, oba typy dostępne w następujących wersjach: 1kVA, 2kVA oraz 3kVA. 
 

Poniższa tabela opisuje typy UPS oraz konfiguracje: 

Typ Model Adnotacja 

Standardowy 

1K 
Wewnętrzny zasilacz 1A oraz 3 (lub 2) wbudowane 

akumulatory 12V/ 7AH. 

2K 
Wewnętrzny zasilacz 1A oraz 6 (lub 8) 

wbudowanych akumulatorów 12V/ 7AH. 

3K 
Wewnętrzny zasilacz 1A oraz 8 (lub 6) 

wbudowanych akumulatorów 12V/ 7AH. 

Długi czas 

podtrzymywania 

1KS/1KL Wewnętrzny zasilacz 6.5A i zewnętrzny 

akumulator. 

2KS/2KL Wewnętrzny zasilacz 5.5A i zewnętrzny 

akumulator. 

3KS/3KL Wewnętrzny zasilacz 5.5A i zewnętrzny 

akumulator. 

2.2 Wygląd 
 

 

 

Rysunek 2-1: Tylny panel UPS 1K(S/L)/2KS/2KL/3KS/3KL 
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Obrazek 2-2: Tylny panel UPS 2K/3K 

 Obrazek tylnego panelu jest obrazkiem poglądowym i może różnić się od posiadanego modelu.  

2.3 Zasady działania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek 2-3: Zasada działania UPS 

Napięcie sieci podawane jest na rozłącznik wejściowy i filtr EMI, następnie rozdzielane jest na dwa obwody: 

konwerter podwyższający AC-DC (zasilający szyny DC) oraz na obwód bypassu. Napięcie z konwertera AC-DC 
zasila akumulator oraz inwertor. Przekaźnik bypassu na wyjściu zasilacza decyduje o tym, czy na wyjściu 

pojawi się napięcie wytwarzane przez inwerter (tryb on-line), czy napięcie sieci podane przez tor bypassu. 

1. Filtr wejściowy EMI – filtr przeciwzakłóceniowy sygnałów do i z urządzenia. Dostarcza czysty 

prąd zmienny. 

2. Konwerter AC/DC – w trybie normalnym przekształca moc wejściową AC do odpowiedniej 

mocy DC oraz podwyższa napięcie DC, które jest używane przez inwertor DC/AC  
3. Konwerter DC/DC – pobiera energię zgromadzoną w akumulatorach. Wytwarza napięcie 

stałe o odpowiedniej wartości dla pracy inwertera. W przypadku braku napięcia sieciowego 

UPS pracuje w trybie akumulatora.  

4. Inwerter DC/AC – dostarcza czyste napięcia sinusoidalne z napięcia DC. W trybie akumulatora 
otrzymuje energię z akumulatorów poprzez przetwornik DC/DC.  

5. Tor obejścia wewnętrznego (Bypass) – jeżeli dojdzie do uszkodzenia UPS nie zostanie on 

wyłączony. Nastąpi automatyczne przejście zasilacza w tryb pracy obejściowej Bypass, przez 

Wyjście 

Wejście Wyłącznik obwodu Inteligentny slot 

Interfejs komputera 

Zewnętrzne złącze 
akumulatora 



zmianę pozycji przekaźnika i wybór toru zasilania rezerwowego. Dioda  LED wskaże typ 
błędu. 

6. Zasilacz - w trybie ładowania normalnego UPS dostarcza 1A prądu ładowania, w trybie 

długiego czasu podtrzymania dostarcza 1KVA (6.5A) oraz 2KVA/3KVA (5.5A) prądu 

ładowania. 
7. Akumulator -  bezobsługowy, szczelny kwasowo-ołowiowy.  

8. Filtr wyjściowy - filtr przeciwzakłóceniowy sygnałów do i z urządzenia. Dostarcza czysty prąd 

zmienny. 

3. Montaż 

3.1 Rozpakowywanie 
1. Wyjmij UPS z pudełka. Upewnij się, że produkt nie został uszkodzony podczas transportu.  

2. Sprawdź czy na liście akcesoriów niczego nie brakuje (Patrz Tabela 8-1).  
3. Na tabliczce znamionowej, która znajduje się na tylnym panelu, upewnij się, czy otrzymany 

model jest tym zamówionym. 

4. Jeśli UPS został uszkodzony w dostawie, brakuje jakiegoś wyposażenia lub dostałeś model 

niezgodny z zamówieniem, natychmiast skontaktuj się z dostawcą.  

3.2 Uwagi do instalacji  
1.  Nie umieszczaj UPS w pobliżu: wody, łatwopalnych gazów czy środków korozyjnych.  
2.  Ustaw UPS tylko w pozycji pionowej. Aby zapewnić dobrą wentylację UPS, nie blokuj kratki 

wentylacyjnej, portu wyjściowego i bocznych paneli.  

3.  W przypadku gdy UPS został umieszczony w niskiej temperaturze, wewnątrz obudowy 

może wystąpić zjawisko skraplania pary wodnej. Należy przed montażem i użyciem 
poczekać, aż UPS całkowicie wyschnie. W innym przypadku może grozić to porażeniem 

prądem.    

4.  W razie pojawienia się zagrożenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka oraz odetnij napięcie 

wyjściowe akumulatora. Wszystkie gniazdka muszą być uziemione.  

3.3 Procedura okablowania 
3.3.1 Podłączenie kabla wejściowego i wyjściowego 

1. Podłączenie kabla wejściowego 

Jeśli UPS jest podłączony przez kabel zasilający, użyj gniazdka z zabezpieczeniem nadprądowym oraz zwróć 

uwagę na dopuszczalny prąd znamionowy: powyżej 10A dla mocy 1kVA(S/L), powyżej 16A dla mocy 2kVA(S/L) 

i 3kVA(S/L).  
Podłącz kabel wejściowy. Schemat  podłączenia ukazuje poniższy schemat:  

 
 

 

 

Obrazek 3-1: Podłączenie kabla wejściowego 



 

2. Podłączenie kabla wyjściowego 

Całkowita moc wyjściowa nie powinna przekraczać 1kVA/0.8kW, 2kVA/1.6 kW, 3kVA/2.4 kW. Podłącz 

obciążenie do jednego z gniazd wyjściowych. Schemat podłączenia ukazuje poniższy schemat: 

 

 

 

 

 

Obrazek 3-2: Podłączenie kabla wyjściowego 

3.3.2 Procedura obsługi akumulatora zewnętrznego. 

Procedura podłączenia akumulatora jest bardzo ważna. Każda niezgodność może spowodować porażenie 

prądem, dlatego też należy ściśle przestrzegać następujących kroków.  

1. Podłącz baterie do zestawu, aby zapewnić właściwe napięcie baterii, które wynosi: 

1KS/1KL dla 36VDC (lub 24VDC), 2KS/2KL dla 72VDC (lub 96VDC), 3KS/3KL dla 96VDC (lub 
72VDC). 

2. Wyciągnij kabel akumulatora dołączony do UPS. Jeden końcówka kabla przeznaczona jest 

do podłączenia zasilacza awaryjnego UPS, a druga ma 3 otwarte przewody przeznaczone 

do podłączenia akumulatora.  
3. Podłącz zewnętrzny kabel akumulatora do gniazda akumulatora (NIE PODŁĄCZAJ najpierw 

akumulatora do UPS, może spowodować to porażenie prądem elektrycznym).  Podłącz 

czerwony przewód do dodatniego bieguna (+) akumulatora, a czarny przewód do 

ujemnego (-). Zielono-żółty przewód jest uziemiony w celu ochrony.  
4. Podłącz kabel zewnętrznego akumulatora do tylnego panelu UPS, aby zakończyć 

procedurę podłączenia.  

 

 

 

 

 

Obrazek 3-3: Schemat podłączenia akumulatora dla modeli z długim czasem podtrzymywania 

Uwaga: Długość zewnętrznego przewodu akumulatora wynosi 1.6m. Jeśli potrzebujesz dłuższego przewodu, 
skontaktuj się z dystrybutorem. W celu zapewnienia prawidłowego działania UPS, istnieje ograniczenie dla długości 

kabla akumulatora.  

3.3.3 Podłączanie kabla komunikacyjnego 



1. Interfejs komputera 
  

 

 

 

 

Interfejs komputera: Typ sygnałów dostarczanych przez UPS do komputera głównego odbywa się poprzez 

kabel komunikacyjny dołączony do standardowego akcesorium. Monitorowanie statusu UPS umożliwia 

również dołączone oprogramowanie. 
2. Alternatywne sposoby komunikacji  

 

 

 

Inteligentny slot: Przeznaczony do instalacji karty ze stykami bez napięciowymi: karta SNMP oraz karta 485 

(karta pojedynczego postu szeregowego).  Istnieje możliwość wyboru jednej z nich do instalacji.  
a – karta ze stykami bez napięciowymi: Możesz użyć funkcji monitorowania styku bez napięciowego aby 

bezpośrednio zarządzać zasilaniem.  

b – karta SNMP: Umożliwia zdalne monitorowanie UPS przez Internet.  

c – karta 485 

Uwaga: Usuń zaślepkę ze slotu przed instalacją karty.  

3.3.4 Opis interfejsu komunikacyjnego – Port RS232 

 
1. Port RS232 służy do komunikacji z komputerem.  

Konfiguracja połączenia: 

Szybkość transmisji: 2400bps 

Bity danych: 8 bitów 
Liczba bitów stopu: 1 bit 

Kontrola parzystości: Brak 

Położenie styków w złączu D-sub 9: 

 
Interfejs RS232 

Numer pin-u Opis funkcji I/O 

3 RxD Wejście (odbieranie) 

2 TxD Wyjście (nadawanie) 

5 GND Uziemienie (masa) 

 

Komputerowy kabel 
komunikacyjny 

Interfejs komputera 

Inteligentny slot 



2. USB 

 

 Męski            Żeński 

Pin Funkcja Kolor Opis 

1 V Bus Czerwony 5V 

2 Data - Biały Data - 

3 Data + Zielony Data + 

4 GND Czarny Uziemienie 

Uwaga: Nie wolno używać portu RS232 i USB typu B jednocześnie. Preferowany jest interfejs RS232.   

3. Istnieje możliwość monitorowania i zarządzania UPS poprzez zainstalowane karty przekaźnikowej 

AS400 (opcjonalnie).  

PIN1: błąd UPS 

PIN2: alarm zbiorczy 

PIN3: GND (uziemienie) 
PIN4: zdalne wyłączanie 

PIN5: Wspólny przekaźnik 

PIN6: Obejście aktywne (bypass) 

PIN7: niski stan baterii 
PIN8: UPS włączony w trybie normalnym 

PIN9: brak zasilania sieciowego 

4. Obsługa UPS 

4.1 Panel sterowania  
 

 

4.1.1 Diody LED 

                         Tryb obejścia 

                 Tryb akumulatora 

                      Tryb inwertera 

  Tryb zasilania sieciowego 

Aktualny status 

Funkcje 
Obszar wyświetlania jednostek 

Wyłącz 

Włącz 

Ikona alarm/błąd 



Diody LED pokazują: 
- wskaźnik obejścia 

- wskaźnik zasilania sieciowego 

- wskaźnik inwertera 

- wskaźnik akumulatora 
 

4.1.2 Przyciski 
1. Przycisk „ON”: Przytrzymaj przez około jedną sekundę,  aby włączyć UPS (jeden sygnał 

dźwiękowy.)  

2. Przycisk „OFF”: przytrzymaj przez około jedną sekundę, aby wyłączyć UPS. Wyłącza 

urządzenie zarówno w trybie normalnym jak i w trybie akumulatora.  
3. Przycisk „F”: 

a) Autodiagnoza akumulatora: kiedy UPS działa w trybie normalnym, przytrzymanie przycisku 

„F” przez około dwie sekundy (dwukrotny sygnał dźwiękowy) uruchamia diagnozę 

akumulatora.  

b) Funkcja wyciszania w trybie akumulatora/obejścia (bypass): przytrzymaj przycisk „F” przez 

około dwie sekundy, żeby wyciszyć alarm. Przytrzymaj przycisk „F” ponownie, żeby wznowić 
alarm.  

c) Przełączanie między ekranami wyświetlacza LCD: przytrzymaj przycisk „F” dłużej niż przez 

jedną sekundę, ale krócej niż przez dwie (jeden sygnał dźwiękowy), żeby przełączyć ekran 

wyświetlacza LCD.  
4. Przyciski „ON” + „F”: 

Przytrzymaj oba przyciski przez około 2 sekundy, żeby obracać wyświetlacz LCD w dowolnym 

trybie.  

5. Przyciski „OFF” + „F” 
 

Przytrzymaj oba przyciski przez około 2 sekundy, żeby móc ustawić napięcie wyjściowe i 

częstotliwość, działając zgodnie z następującymi krokami: 

1) Podłącz UPS do zasilania i ustaw urządzenie w trybie czuwania lub w trybie obejścia (bypass).  

2) Przyciski „F” i „OFF” przytrzymaj nieco dłużej niż sekundę, a następnie zwolnij (usłyszysz jeden 

sygnał dźwiękowy), a na wyświetlaczu pojawi się napis „OUTPUT”. Jeśli „VAC” miga – oznacza 
to, że napięcie wyjściowe jest możliwe do ustawienia; jeśli „Hz” miga – oznacza to, że 

częstotliwość jest możliwa do ustawienia, wskaźniki ekranu LCD prezentują aktualne napięcie 

wyjściowe i wartość ustawienia częstotliwości.  

3) Jeśli potrzebujesz ustawić napięcie, sprawdź czy opcja ustawienia napięcia jest włączona 
(„VAC” miga). Jeśli nie, przytrzymaj przycisk „F” dłużej niż jedną sekundę, następnie puść. W 

tym momencie możesz rozpocząć ustawianie napięcia wyjściowego.  

4) Przytrzymaj przycisk „OFF” dłużej niż sekundę po czym puść go. Na wyświetlaczu LCD 

pokazane jest wybrane napięcie wyjściowe.   
5) Powtarzaj krok czwarty tak długo, aż na wyświetlaczu pokaże się żądane napięcie.  

6) Przytrzymaj przycisk „ON” około jedną sekundę, aby zakończyć ustawianie napięcia 

wyjściowego.  



7) Ustawianie częstotliwości odbywa się na takiej samej zasadzie jak ustawianie napięcia, jednak 
przed przystąpieniem do ustawiania, należy potwierdzić, że ustawianie częstotliwości jest 

włączone, a jeśli nie, przytrzymaj przycisk „F” około jedną sekundę, aby przejść do ekranu 

ustawienia częstotliwości („Hz” miga).  

8) Po zakończeniu przytrzymaj przyciski „F” i „OFF” przez więcej niż jedną sekundę, a następnie 
puść je. Usłyszysz sygnał dźwiękowy a urządzenie wyjście z trybu ustawień.   

UPS w ciągu dwudziestu sekund wyjdzie z ekranu ustawień, kiedy nie zostanie przez ten czas 

wykryty żaden ruch.  

 
4.1.3 Funkcje wyświetlacza LCD  

Gdy UPS jest montowany w modelu wieżowym, wyświetlacz LCD wygląda tak jak na obrazku A. 

Przytrzymaj przyciski „ON” i „F” przez więcej niż sekundę, a wyświetlacz zacznie się obracać, co 
odpowiada montażowi modelu rackowego, pokazanemu na obrazku B.  

 

                          

Obrazek A – umieszczenie modelu wieżowego 

 

  

Obrazek B – umieszczenie modelu rakowego 

 

Wyświetlacz LCD zawiera sekcję wartości liczbowych, graficzną ilustrację pojemności akumulatora, graficzną 

ilustrację stanu wentylatora oraz graficzną ilustrację stanu akumulatora.  

Sekcja wartości liczbowych – wyświetlana jest odpowiednia wartość liczbowa (wejście, obciążenie, 

temperatura, wejście, akumulator). Jak pokazano na przykładzie obrazka powyżej, napięcie wyjściowe wynosi 

220V, a częstotliwość wyjściowa wynosi 50Hz.   

Stan akumulatora 

Stan wentylatora 
Wartości liczbowe 

Stan pojemności 
akumulatora 

Stan wentylatora 

Stan akumulatora 

Wartości liczbowe 

Stan pojemności 
akumulatora 



Graficzna ilustracja pojemności akumulatora – wyświetla pojemność akumulatora oraz obciążenie. Każde pole 
reprezentuje 20% pojemności. Jak pokazuje obrazek powyżej, pojemność akumulatora wynosi 80% - 100% (5 

pól), obciążenie osiąga 40% - 60% (3 pola). Gdy UPS jest przeciążony, dioda zacznie migać, gdy pojemność 

akumulatora jest zbyt niska bądź jest rozłączony, dioda również zacznie migać.   

Graficzna ilustracja stanu wentylatora – wyświetla się jeśli wentylator działa prawidłowo. Pokazują się wtedy 

dynamiczne łopatki wentylatora, obracające się. Kiedy wentylator nie działa prawidłowo, dioda miga i włącza 

się sygnał dźwiękowy.  

Graficzna ilustracja stanu akumulatora – wyświetla stan ładowarki. Gdy ładowarka działa normalnie, ikona 
ładowania będzie się zmieniać dynamicznie w uporządkowanej kolejności, tak jak na Obrazku (1): 

                                 

(1) 

Kiedy ładowarka nie działa prawidłowo, ikona będzie migać, tak jak na Obrazku (2): 

 

                      

(2) 

 

Kiedy UPS pracuje w trybie akumulatora, liczba ikon w sekcji stanu ładowarki będzie się różnić w zależności od 

zmiennej pojemności baterii.  

  

(3) 

4.2 Tryby pracy 
UPS działa w trzech trybach: normalnym, akumulatora i obejścia (bypass).  
W każdym z wyżej wymienionych trybów, na stronie głównej wyświetlacza wyświetla się napięcie wyjściowe 

oraz częstotliwość wyjściowa. 

Jeśli istnieje potrzeba uzyskania większej ilości danych o UPS, należy przytrzymać przycisk „F”, aby przełączyć 

ekran wyświetlacza. Jeżeli obecna strona nie jest stroną główną, UPS powróci do strony głównej po 30 

Flesz 



sekundach. Wyświetlacz LCD wyłącza się samoczynnie po jednej minucie bezczynności, w celu wydłużenia 
jego żywotności. Naciśnij jakikolwiek przycisk, żeby przywrócić podświetlenie ekranu. 

4.2.1 Tryb normalny 

Wygląd strony głównej wyświetlacza w trybie normalnym przedstawia poniższy obrazek: 

 

 

Włączone są wskaźniki zasilania sieciowego i wskaźnik inwertera. Obszar informacji o obciążeniu pokazuje 
wartość obciążenia, a obszar poziomu naładowania akumulatora wskazuje dynamiczne ładowanie, gdy 

akumulator nie jest w pełni naładowany (ikony poziomu naładowania akumulatora zapalają się jedna za drugą). 

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wszystkie ikony poziomu akumulatora są włączone.  

1) Jeżeli ikona zasilania sieciowego miga, oznacza to, że wystąpił problem z odwróconą 

biegunowością (L, N). Może być to spowodowane niewłaściwym podłączeniem przewodów 
lub odłączeniem od uziemienia. UPS nadal działa w trybie normalnym. Jeżeli ikona 

akumulatora jest zapalona w tym samym czasie, oznacza to, że napięcie lub częstotliwość 

zasilania sieciowego jest po za normalnym zakresem wejściowym UPS. UPS działa w trybie 

akumulatora.  
2) Jeżeli obciążenie wynosi powyżej 100%, sygnał dźwiękowy powtarza się co sekundę, w 

międzyczasie miga ikona ostrzegawcza, również co sekundę. Odłącz niepotrzebne obciążenie. 

3) Jeżeli miga ikona akumulatora, oznacza to, że akumulator nie jest podłączony do UPS lub 

napięcie akumulatora jest za niskie. Sprawdź czy akumulator jest poprawnie podłączony do 

UPS i włącz autodiagnozę akumulatora (przytrzymaj przycisk „F” przez około dwie sekundy). 
Jeżeli połączenie akumulatora z UPS jest prawidłowe, problem może być spowodowany 

defektem akumulatora lub jego zużyciem. Odnieś się do rozdziału 7 „Rozwiązywanie 

problemów”.  

4) Kolejne cztery strony wyświetlacza to:  
a) Strona 1 – procent obciążenia 

b) Strona 2 – wartość obciążenia 

c) Strona 3 – informacje o wejściu 

d) Strona 4  - maksymalna temperatura 

 
Uwaga: Podłączenie zasilacza do UPS powinno być przeprowadzone według następujących kroków: 

• Podłącz zasilacz do prądu, poczekaj aż jego praca będzie stabilna przed podłączeniem go do UPS. 

Upewnij się, że do UPS nie jest podłączone urządzenie obciążające. Następnie włącz UPS zgodnie z procedurą 

uruchamiania. Po uruchomieniu UPS, podłącz urządzenie obciążające.  

• Zalecane jest, aby wybrany zasilacz posiadał dwa razy większą moc niż UPS. 
4.2.2 Tryb akumulatora 



Wygląd strony głównej wyświetlacza w trybie akumulatora, ukazuje poniższy obrazek: 
 

   

Wskaźniki akumulatora oraz inwertera są włączone. Jeśli w tym samym czasie miga wskaźnik zasilania 

sieciowego, oznacza to, że zasilanie jest nieprawidłowe. Obszar informacji o obciążeniu pokazuje wartość 

obciążenia, a obszar poziomu naładowania akumulatora wskazuje aktualną pojemność baterii.    

1) Kiedy UPS działa w trybie akumulatora, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy co 4 sekundy. 

Przytrzymaj przycisk „F” przez około dwie sekundy, aby wyciszyć alarm, przytrzymaj ponownie około 
dwie sekundy, aby przywrócić alarm.   

2) Kiedy poziom naładowania spadnie, liczba pól wskazujących poziom naładowania akumulatora 

zmniejszy się. Gdy napięcie baterii spadnie do poziomu przed-alarmowego, sygnał dźwiękowy będzie 

powtarzał się, co sekundę. Konieczne jest naładowanie akumulatora. 
3) Kolejne cztery strony wyświetlacza to:  

a) Strona 1 – procent obciążenia 

b) Strona 2 – wartość obciążenia 

c) Strona 3 – informacje o wejściu 
d) Strona 4  - maksymalna temperatura 

4.2.3 Tryb obejścia (bypass) 

Wygląd wyświetlacza w trybie obejścia (skonfigurowany poprzez oprogramowanie): 

  

 

Wskaźniki zasilania sieciowego oraz obejścia (bypass) są włączone. Obszar informacji o obciążeniu pokazuje 

wartość obciążenia, a obszar poziomu naładowania akumulatora pokazuje informacje o nienaładowanym w 

pełni akumulatorze (ikony poziomu baterii dynamicznie zapalają się jedna za drugą). Gdy akumulator jest w 
pełni naładowany, wszystkie ikony są włączone.  

1) W trybie obejścia UPS wydaje sygnał dźwiękowy co 2 minuty. Przytrzymaj przycisk „F” przez około 
dwie sekundy, aby wyciszyć alarm, przytrzymaj ponownie około dwie sekundy, aby przywrócić alarm.   



2) Jeżeli ikona zasilania sieciowego miga oznacza to, że napięcie lub częstotliwość zasilania sieciowego 
jest po za normalnym zakresem wejściowym UPS lub wystąpił problem z odwróconą biegunowością 

(L, N). Może być to spowodowane niewłaściwym podłączeniem przewodów lub odłączeniem od 

uziemienia. 

3) Kolejne cztery strony wyświetlacza to:  
a) Strona 1 – procent obciążenia 

b) Strona 2 – wartość obciążenia 

c) Strona 3 – informacje o wejściu 

d) Strona 4  - maksymalna temperatura 

 

Uwaga: Kiedy UPS działa w trybie obejścia (bypass), funkcja podtrzymania UPS jest niedostępna. Moc używana do 
zasilenia urządzeń obciążających jest czerpana bezpośrednio z zasilania sieciowego poprzez wewnętrzny filtr EMI. 

 

4.2.4 Komunikaty wyświetlacza LCD podczas wykrycia błędu 

W przypadku wykrycia błędu, UPS przełącza się na tryb awaryjny. Świeci się ikona błędu, urządzenie wydaje 

stały sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu widoczny jest kod błędu (patrz tabela 4-2). Wygląd wyświetlacza 
podczas trybu awaryjnego przedstawia poniższy obrazek: 

 

                                   

Tryb awaryjny 

Po wystąpieniu ostrzeżenia, ikona błędu miga raz na sekundę. Możesz sprawdzić kod błędu, wybierając na 

wyświetlaczu panel alarmów.  

 

 

Tryb alarmu 

 



4.3 Instrukcja obsługi 
4.3.1 Procedura włączania i wyłączania UPS 

Uwaga: Przed wysyłką akumulatory są w pełni naładowane. Jednakże w czasie, w którym akumulator  nie jest 

użytkowany ulega stopniowemu rozładowaniu. Dlatego konieczne jest naładowanie akumulatora do pełna przed 
pierwszym użyciem. Pierwsze ładowanie powinno trwać 10 godzin. 

1. Procedura uruchamiania 

UPS można uruchomić na dwa sposoby: uruchamianie z użyciem zasilania sieciowego oraz uruchamianie 

bez użycia zasilania sieciowego (zimny rozruch) 

1) Uruchamianie z użyciem zasilania sieciowego:   
Podłącz UPS do źródła zasilnia. Przytrzymaj przycisk „ON” przez około sekundę, aby włączyć UPS. W 

tym momencie, UPS rozpocznie autodiagnozę (wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD wyświetlą się  

przez około cztery sekundy). Po chwili UPS zacznie prace w trybie normalnym. W międzyczasie zapalą 

się ikony zasilania sieciowego i działania w trybie inwertera. Jeżeli zasilanie sieciowe zawiedzie, UPS 

przełączy się na tryb akumulatora. 
2) Uruchamianie bez użycia zasilania sieciowego (zimny rozruch):  

W przypadku braku zasilania sieciowego, naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez około sekundę. 

W tym momencie, UPS rozpocznie autodiagnozę (wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD wyświetlą się 

przez około cztery sekundy). Chwile później pokaże się ikona akumulatora i ikona działania w trybie 
inwertera, oznacza to, że UPS działa w trybie akumulatora.  

2. Procedura wyłączania UPS 

 UPS można wyłączyć na dwa sposoby: wyłączanie podczas pracy w trybie normalnym i wyłączanie 

podczas pracy w trybie akumulatora. 

1) Wyłączanie UPS podczas pracy w trybie normalnym:  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OFF” przez około jedną sekundę, aby wyłączyć UPS. Jeżeli UPS 

działa w trybie obejścia (bypass), wyświetla się ikona obejścia (bypass). Aby odciąć moc 

wyjściową, odłącz UPS z źródła zasilania. UPS rozpocznie autodiagnozę (wszystkie ikony na 

wyświetlaczu LCD wyświetlają się przez około cztery sekundy). Po zgaśnięciu wszystkich ikon, 

UPS całkowicie się wyłączy. 
2) Wyłączanie UPS podczas pracy w trybie akumulatora:  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OFF” przez około jedną sekundę, aby wyłączyć UPS. W tym 

momencie, UPS rozpocznie autodiagnozę (wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD wyświetlają się 

przez około cztery sekundy). Po zgaśnięciu wszystkich ikon, UPS całkowicie się wyłączy. 
4.3.2 Przeprowadzanie autodiagnozy akumulatora 

W razie potrzeby sprawdzenia stanu akumulatora, istnieje możliwość ręcznego uruchomienia autodiagnozy 

akumulatora. Autodiagnozę akumulatora można uruchomić na dwa sposoby: 

1. W trybie normalnym, naciśnij i przytrzymaj przycisk „F” przez około dwie sekundy, puść po 

usłyszeniu dwukrotnego sygnału dźwiękowego. W tym momencie diody LED (7~10) zaczną 

migać cyklicznie co oznacza, że UPS rozpoczął prace w trybie akumulatora, a autodiagnoza 

rozpoczęła się. Autodiagnoza akumulatora trwa domyślnie 10 sekund. W przypadku, gdy 
autodiagnoza wykryje konieczność wymiany akumulatora, UPS automatycznie przełączy się 

w tryb normalny. 



2. Autodiagnozę można uruchomić również poprzez oprogramowanie monitorujące.  

5. Konserwacja  

5.1 Konserwacja akumulatorów 
Akumulator jest kluczowym komponentem UPS. Żywotność akumulatora zależy od temperatury otoczenia 

oraz czasu ładowania i rozładowywania. Wysoka temperatura otoczenia i głębokie rozładowanie skróci 

żywotność akumulatora. 

1. UPS jest wyposażony w akumulator bezobsługowy, szczelny kwasowo-ołowiowy. 
Ładowanie akumulatora odbywa się nawet gdy UPS jest wyłączony lecz jest podłączony do 

prądu kablem zasilającym. UPS posiada zabezpieczenia przed przeładowaniem oraz przed 

nadmiernym rozładowaniem. 

2. Przechowuj w temperaturze między 15oC a 25oC. 
3. Jeżeli UPS nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować go co 3 miesiące. 

4. Nie wymieniaj akumulatora na własną rękę. 

5. Jeżeli akumulator jest używana zgodnie z wytycznymi, jego żywotność wynosi od 3 do 5 lat. 

Jednak w razie niewłaściwego użytkowania, akumulator powinien być wymieniony wcześniej 
niż w zalecanym przedziale czasowym. Akumulator może być wymieniony tylko przez 

wykwalikowany serwis.  

 

Uwaga:  1. Przed wymianą akumulatora należy wyłączyć UPS i odłączyć go od zasilania. 

2. Zdjąć wszystkie metalowe obiekty, takie jak: biżuteria i zegarki. 
3. Należy używać tylko śrubokręta z izolowanym uchwytem. Nie wolno umieszczać żadnych 

metalowych obiektów na akumulatorze. 

4. Zwieranie ze sobą bieguna dodatniego i ujemnego jest surowo zabronione. 

5.2 Okresowe sprawdzanie sprawności UPS 
Przeprowadzając test sprawności UPS, sprawdź jego regularne funkcje: 

1. Sprawdzanie poprawności działania trybów pracy:  

UPS działa w trybie normalnym po podłączeniu do zasilania sieciowego, a w trybie akumulatora 
jeżeli zasilanie sieciowe zawiedzie. 

2. Sprawdzanie poprawności przełączania się UPS między trybami: 

Odłącz UPS od zasilania sieciowego i sprawdź czy przełączy się z trybu normalnego na 

akumulatorowy. Następnie przywróć zasilanie sieciowe, UPS powinien powrócić do trybu 
normalnego. 

3. Sprawdzanie poprawności działania diod LED: 

Sprawdź czy w trybie normalnym świeci się dioda trybu normalnego, a w trybie akumulatorowym 

– dioda trybu akumulatorowego oraz w trybie obejścia (bypass) dioda trybu obejścia. 

6. Rozwiązywanie problemów 
Poniższe tabele przedstawiają opisy błędów, które mogą się pojawić podczas normalnego użytkowania. Jeśli 
UPS przestanie działać prawidłowo, podążaj za następującymi radami, przed skontaktowaniem się z centrum 
serwisowym. 
 
 



Błąd Możliwa 
przyczyna Rozwiązanie Kod błędu/Ostrzeżenia Ikona błędu Alarm 

F01 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy 

Wewnętrzna 
usterka 

Skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum 
serwisowym. 

F02 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy 

Wewnętrzna 
usterka 

Skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum 
serwisowym. 

F03 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy 

Wewnętrzna 
usterka 

Skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum 
serwisowym. 

F04 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy Zwarcie UPS 

Wyłącz UPS. Odłącz wszystkie urządzenia 
obciążające. Przed ponownym uruchomieniem UPS 

upewnij się, że urządzenia obciążające nie są 
uszkodzone oraz sprawdź czy nie wystąpiło 
wewnętrzne zwarcie UPS. Jeżeli wystąpiło 

wewnętrzne zwarcie, skontaktuj się z 
dystrybutorem lub centrum serwisowym. 

F05 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy 

Wewnętrzna 
usterka 

Skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum 
serwisowym. 

F06 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy 

Wewnętrzna 
usterka 

Skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum 
serwisowym. 

F07 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy Przeciążenie Odłącz mniej wrażliwe urządzenia obciążające. 

F08 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy Przegrzanie 

Upewnij się, że UPS nie jest przeciążony. Sprawdź 
czy wentylator lub jego osłona nie są zablokowane 
oraz czy temperatura otoczenia nie jest za wysoka. 

Poczekaj 10 minut, aż UPS się ostudzi przed 
ponownym uruchomieniem.  Jeśli to nie pomoże, 

skontaktuj się z serwisem. 

F09 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy 

Ładowarka UPS 
jest uszkodzona 

Skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum 
serwisowym. 

F11 Świeci na stałe Stały sygnał 
dźwiękowy Błąd EPO Sprawdź czy UPS działa poprawnie, zresetuj EPO 

Błąd 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Kod błędu/Ostrzeżenia Ikona błędu Alarm 

A01 Miga raz na sekundę 
Sygnał 

dźwiękowy co 
sekundę 

Ostrzeżenie przed 
przeciążeniem 

Odłącz mniej wrażliwe 
urządzenia obciążające. 

A02 Miga raz na sekundę 
Sygnał 

dźwiękowy raz 
na sekundę 

Niski poziom 
naładowania 
akumulatora 

Przełącz UPS na 
zasilanie awaryjne. 

Wyjście UPS zostanie 
wyłączone. 

A03 Miga raz na sekundę Stały sygnał 
dźwiękowy 

Nieprawidłowe 
zasilanie 

Sprawdź poprawność 
podłączenia 

akumulatora do UPS. 

A04 Miga raz na sekundę Stały sygnał 
dźwiękowy 

Przeładowanie 
akumulatora 

Skontaktuj się z 
dystrybutorem lub 

centrum serwisowym. 

A05 Miga raz na sekundę 
Sygnał 

dźwiękowy raz 
na sekundę 

Awaria wentylatora 
Sprawdź czy wentylator 

lub jego osłona nie są 
zablokowane. 

A06 Miga raz na sekundę 
Sygnał 

dźwiękowy co 2 
minuty 

Możliwe 
wystąpienie 
odwróconej 

polaryzacji (L, N) 
okablowania 

(upewnij się, że 
uziemienie jest 
odpowiednio 

podłączone); Lub 
napięcie 

okablowania do 
ochrony uziemienia 
jest zbyt wysokie. 

Sprawdź poprawność 
podłączenia przewodów. 
Upewnij się że przewód 

zielono-żółty jest 
prawidłowo podłączony 
do uziemienia oraz czy 

napięcie pomiędzy 
przewodem neutralnym i 

uziemieniem wynosi 
mniej niż 36VAC. 

 



W razie potrzeby skontaktowania się z centrum serwisowym, przygotuj następujące informacje: 
 Numer modelu oraz numer seryjny UPS 

 Datę pojawienia się błędu 

 Dokładny opis błędu: wskazania wyświetlacza LCD, ostrzeżenia, stan zasilania oraz wartość 

obciążenia.  
 Szczegóły dotyczące akumulatora – jeżeli jest to model UPS wyposażony w tryb długiego 

podtrzymywania akumulatora.  

7. Specyfikacja 

7.1 Elektryczna 
Model 1K 1KS/1KL 2K 2KS/2KL 3K 3KS/3KL 

Wartość 1KVA/800W 2KVA/1600W 3KVA/2400W 

Wejście 

Układ wejściowy Jednofazowy z uziemieniem 

Zakres napięcia (90±5)VAC~(300±5)VAC 

Współczynnik mocy ≥0.99 

Zakres napięcia w trybie obejścia (bypass) 
(80±5)VAC~ (286±5)VAC (domyślnie: 80VAC~264VAC 

Może być dostosowany przez oprogramowanie) 

Wyjście 

Układ wyjściowy Jednofazowy z uziemieniem 

Napięcie znamionowe 220VAC 

Współczynnik mocy 0.8 

Regulacja napięcia ±2% 

Częstotliwość 

Tryb normalny 
1. Częstotliwość wyjściowa synchronizuje się z 

częstotliwością wejściową kiedy częstotliwość 
wejściowa mieści się w przedziale 46Hz~ 54Hz. 

2. Częstotliwość wyjściowa wynosi 50Hz jeżeli 
częstotliwość wejściowa nie mieści się w przedziale 

46Hz~ 54Hz. 

3. Możliwość ustawienia częstotliwości 60Hz. 
Tryb akumulatora 

Odporność inwertera na przeciążenia 

105% ± 5% < obciążenia ≤ 125% ± 5% 50s przeniesienie 
na tryb obejścia (bypass) 

125% ± 5% < obciążenia < 150% ± 5% 25s przeniesienie 
na tryb obejścia (bypass) 

Obciążenia > 150% ± 5%, 300ms przeniesienie na tryb 
obejścia (bypass) 

Czas przełączania 
0ms (tryb normalny ←→ tryb akumulatora) 

<4ms (tryb normalny ←→ tryb obejścia (bypass) 

Współczynnik szczytu 3:1 



Bateria 

Napięcie baterii 36VDC/24VDC 72VDC/96VDC 96VDC/72VDC 

Ilość baterii 3/2 Brak 6/8 Brak 8/6 Brak 

Typ baterii Akumulator bezobsługowy, szczelny kwasowo-
ołowiowy o napięciu 12V/7AH 

Czas autonomii  (25℃) 100% obciążenia≥5min (Standard) 

Prąd ładowania 1A 6.5A 1A 5.5A 1A 5.5A 

7.2 Mechaniczna 
Model Długość*Szerokość*Wysokość (mm) Waga (kg) 

1K(36VDC)/1K(24VDC) 482x450x88 13.7kg 

1KS/1KL 482x450x88 7.2kg 

2K 482x665x132 28kg 

2KS/2KL 482x450x88 9.7kg 

3K 482x665x132 32.5kg 

3KS/3KL 482x450x88 9.7kg 

7.3 Środowiskowa 
Otoczenie Przedział 

Temperatura otoczenia 0℃~ 40℃ 

Wilgotność otoczenia 20%~ 90% (bez kondensacji) 

Wysokość Niższa niż 1000m: bez obniżania parametrów znamionowych  
Ponad 1000m: 1% obniżania parametrów znamionowych dla każdych 100m wzrostu 

Temperatura przechowywania -15℃~ 45℃ 

7.4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Normy: IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5 

7.5 Bezpieczeństwo 
Firma nTec oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi określone w Dyrektywach wymienionych w niniejszej 
dokumentacji: EMC 2004/108/WE, LVD 2006/95/WE.  

Producent: nTec 
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