User manual

PT-1023

Τηρήστε αυστηρά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο αυτό. Φυλάξτε το
εγχειρίδιο και διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν την εγκατάσταση της μονάδας.
Μην χρησιμοποιήσετε την μονάδα πριν διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας
προσεκτικά.

Προφυλάξεις ασφαλείας
1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν την εγκατάσταση ή την χρήση του UPS. Κρατήστε
το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
2. Τηρήστε αυστηρά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο αυτό.
3. Μην τοποθετείτε την μονάδα UPS όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε απευθείας ηλιακό φως.
4. Μην τοποθετείτε την μονάδα UPS κοντά σε εστίες θερμότητας.
5. Το UPS πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος με καλό εξαερισμό. Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα
εξαερισμού του UPS.
6. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό.
7. Σε περίπτωση φωτιάς, να μη χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα υγρών χημικών στοιχείων, αλλά
πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ηλεκτρική ασφάλεια
1. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένο και ελέγξτε ότι η καλωδίωση
και η πολικότητα της μπαταρίας έχουν συνδεθεί σωστά.
2. Όταν το UPS πρέπει να μετακινηθεί ή να συνδεθεί εκ νέου, η τροφοδοσία AC πρέπει να
αποσυνδεθεί και το UPS θα πρέπει να απενεργοποιηθεί, διαφορετικά το τερματικό εξόδου μπορεί να
είναι ακόμα ενεργό και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3. Χρησιμοποιήστε μόνο ενδεδειγμένα εξαρτήματα
4. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις EMC, το μήκος του καλωδίου εξόδου του UPS θα πρέπει
να είναι περίπου 10 μέτρα
Μπαταρία
1. Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
Η αντικατάσταση της μπαταρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα βοηθά στην καλή κατάσταση του
UPS και στη μέγιστη χρονική διάρκεια παροχής τάσης.
2. Η αντικατάσταση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό με σχετικές γνώσεις.
3. (Για τους τεχνικούς): Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία καθώς έχουν υψηλή
τάση. Για την ασφάλειά σας, θα πρέπει να ακολουθείτε τις εξής οδηγίες κατά την αντικατάσταση των μπαταριών:
Α. Αφαιρέστε ρολόγια, δαχτυλίδια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
Β. Να χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που διαθέτουν μονωμένες λαβές και χερούλια.
Γ. Να φοράτε μονωμένα παπούτσια και γάντια.
Δ. Να μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή εξαρτήματα στη μπαταρία
Ε. Πριν από την αποσύνδεση των επαφών της μπαταρίας, παρακαλούμε να απενεργοποιείτε
όλα τα φορτία που είναι συνδεδεμένα σ’ αυτήν.
4. Mην αποπειραθείτε να πετάξετε τις μπαταρίες καίγοντάς τις. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της
μπαταρίας.
5. Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο δέρμα και τα μάτια. Εάν έρθετε κατά λάθος σε επαφή με τον
ηλεκτρολύτη, θα πρέπει να πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό και να μεταβείτε σε νοσοκομείο για
έλεγχο.
6. Μη συνδέετε τον θετικό με τον αρνητικό πόλο, γιατί θα προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Χρήση και συντήρηση
1. Ποτέ να μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το UPS στις ακόλουθες συνθήκες:
A. Μέρος με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία (θερμοκρασία 0~40°C,
υγρασία 20%~95%)
B. Μέρος όπου υπάρχουν έντονοι κραδασμοί.
C. Μέρος όπου υπάρχουν πεπιεσμένα αέρια, διαβρωτικές ουσίες ή πολλή σκόνη.
2. Αν το UPS δεν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό (χωρίς μπαταρία), αποθηκεύστε σε ξηρό περιβάλλον
με θερμοκρασία -15°C~+60°C. Πριν ενεργοποιήσετε το UPS, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι
πάνω από 0°C για τουλάχιστον 2 ώρες.

1. Περιγραφή
1.1 Περιγραφή συμβόλων
Σύμβολα και ερμηνεία
Ερμηνεία

Σύμβολο

Προσοχή
Κίνδυνος
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Συνεχές ρεύμα
Προστατευτικός αγωγός γείωσης
Προστασία αγωγού σύνδεσης
Ανακύκλωση
Μην το τοποθετείτε με άλλες συσκευές
Υπέρταση
Μπαταρία
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
1. 2 Μπροστινή όψη

3

1

2

INV
ON
BATTERY
TEST
BYPASS
OFF
FAULT

1. Οθόνη LCD 2. LED ένδειξεις 3. Πλήκτρα λειτουργίας
1. 2 Πίσω όψη
电池

RS232

输出

智能插槽

断路器开关

输⼊

USB
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1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο

3KRS
3KVA/3KW

Είσοδος
L+N+PE
208/220/230/240VAC

Καλωδίωση εισόδου

Τάση εισόδου
Εύρος τάσης
Εύρος συχνότητας
Power factor
THD είσοδος
Έξοδος
Καλωδίωση εξόδου
Τάση εξόδου
Ακρίβεια εξόδου
Συχνότητα εξόδου
THD έξοδος
Power factor

L+N+PE
208/220/230/240VAC

±1%

1
Λειτουργία AC σε λειτουργία μπαταρίας :0ms,
λειτουργία mains inverter σε λειτουργία bypass : 4ms

Χρόνος μετάβασης
Υπερφόρτωση

Λειτουργία AC :
30min@102%-110%Load
10min@110%~130%Load
30s@130%~150%Load
200ms@>150%Load

Λειτουργία μπαταρίας:
1min@102%-110%Load
10s@110%~130%Load
3s@130%~150%Load
200ms@>150%Load

Απόδοση UPS
Λειτουργία μπαταρίας (full load)

95.5%@220VAC
91.5%@96DC

Λειτουργία μπαταρίας (full load)

91.5%@72DC

Λειτουργία mains (full load)

Φόρτιση
Τύπος μπαταρίας

Lead Acid Battery

7Ah x 6

Αριθμός μπαταριών

Ρεύμα μπαταρίας
Λειτουργία φόρτισης

96V

1KR-3KR:1.0 (default)，1-2A (can be set)
External battery pack :1KRS-3KRS:5.0(default),1-12A (can be set)
Two-stage/three-stage charging

Περιβάλλον
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης

0~40°C
20%~95% (μη υγροποιήσιμη)
-15~60°C ( Μπαταρία : 0~40°C)
Το υψόμετρο πρέπει να είναι μικρότερο από 1000m, για υψόμετρα πάνω από
1000 μέτρα, μειώνεται η ισχύς εξόδου, 4000m μέγιστο, Refer to IEC62040

Υψόμετρο
Θόρυβος
Interface
Interface Type

Expandable SNMP card/USB/dry contact card/EPO interface
/maintenance bypass interface

Standards and certiﬁcations
EN/IEC 61000, EN/IEC 62040.GB/T 7260.GB/T4943.YD/T1095, TLC ,etc
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Σημείωση: αν το UPS χρησιμοποιηθεί σε υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων, μειώνεται η ισχύς
εξόδου, όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
Υψόμετρο(m)
Θερμοκρασία
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2. Εγκατάσταση
Κινδυνος : Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι απενεργοποιημένο.
Σημείωση :1. Η εγκατάσταση του UPS πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
2. Συνιστάται να γίνει χρήση γείωσης.
2. 1 Έλεγχος περιεχομένων
1) Αποσυσκευασία και έλεγχος παρεχόμενων εξαρτημάτων
• UPS
• Εγχειρίδιο χρήσης
• Καλώδιο επικοινωνίας
2) Ελέγξτε το UPS για τυχόν φθορές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά.
Μην ενεργοποιήσετε το UPS εαν εντοπίσετε κάποια βλάβη στη συσκευή και επικοινωνήστε με
τον προμηθευτή.
2.2 Οδηγίες εγκατάστασης
1) Το UPS πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος με καλό εξαερισμό. Μην εγκαθιστάτε το UPS κοντά
σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον. Μην εγκαθιστάτε το UPS σε σημείου που εκτίθεται απευθείας στον
ήλιο ή κοντά σε εστίες θέρμανσης.
2) Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού του UPS. Αφήστε κενό τουλάχιστον 0. 5m σε κάθε
πλευρά.
3) Υπάρχει πιθανότητα συγκέντρωσης υγρασίας αν το UPS μεταφερθεί απότομα από κρύο σε ζεστό
περιβάλλον. Το UPS πρέπει να είναι τελείως στεγνό πριν την εγκατάσταση. Αφήστε το UPS να
προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
2.3 Εγκατάσταση
Για σωστή ασφάλεια της συσκευής και των χρηστών, η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από
επαγγελματίες τεχνικούς, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Για λόγους ασφάλειας απενεργοποιείστε την τροφοδοσία πριν την εγκατάσταση
1) Συνδέστε τα καλώδια εισόδου και εξόδου στους αντίστοιχους ακροδέκτες.
Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες έχουν συνδεθεί σφιχτά.
2) Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή.
3) Εγκαταστήστε τον προστατευτικό διακόπτη διαρροής ρεύματος στον πίνακα διανομής ισχύος
εξόδου του UPS εάν είναι απαραίτητο.
4) Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο UPS και στη συνέχεια αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματός τους από τις πρίζες στις οποίες είναι συνδεδεμένα και συνδέστε τα στις
πρίζες του UPS.
5) Ανεξάρτητα από το ότι το UPS είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα ή όχι, η έξοδος του UPS μπορεί να
έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της μονάδας ενδέχεται να εξακολουθούν να
έχουν επικίνδυνη τάση μετά την απενεργοποίηση του UPS. Απενεργοποιήστε το UPS και στη
συνέχεια, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
6) Ενδείκνυται η φόρτιση των μπαταριών για 8 ώρες πριν την χρήση. Μετά την σύνδεση
μετακινήστε τον διακόπτη bypass στην θέση "ON" για την αυτόματη φόρτιση των μπαταριών.
Σε περίπτωση χρήσης του UPS χωρίς την φόρτιση της μπαταρίας, ο χρόνος backup ενδέχεται να
είναι λιγότερος.
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3.3 LED ενδείξεις

Ένδειξη

Περιγραφή

Ονομασία

INV

Inverter
(Πράσινο)

BATTERY

Μπαταρία
(Κίτρινο)

BYPASS

Bypass
(Κίτρινο)

FAULT

Σφάλμα
(Κόκκινο)

On: Το UPS βρίσκεται σε κατάσταση inverter-on (λειτουργίες
όπως: Utility, μπαταρίας, battery self-test , ECO)
Oﬀ: Το UPS δεν βρίσκεται σε κατάσταση inverter-on
On: Το UPS βρίσκεται σε κατάσταση battery/battery self-test
Oﬀ: Το UPS δεν βρίσκεται σε κατάσταση battery/battery
self-test
Flashing: ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
On: Το UPS βρίσκεται σε κατάσταση bypass ή ECO
Oﬀ: Το UPS δεν βρίσκεται σε κατάσταση bypass ή ECO
Αναβοσβήνει: Το UPS βρίσκεται σε κατάσταση standby, η
μετατροπή συχνότητας ειναι απενεργοποιημένη και η
κατάσταση bypass δεν είναι ομαλή
On: Σφάλμα UPS
Oﬀ: Ομαλή λειτουργία UPS
Αναβοσβήνει: UPS alarm

3.5 UPS ενδείξεις λειτουργίας
Κατάσταση ειδοποίησης
Συνεχόμενος ήχος

Περιγραφή
Σφάλμα
Battery mode lower voltage
Υπερφόρτωση

Ήχος μια φορά κάθε δευτερόλεπτο

Ήχος κάθε 2 λεπτά

Convert oﬀ
άλλο

Ήχος κάθε 4 δευτερόλεπτα
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NUM
1

2

Λειτουργία

●

Ειδοποίηση

●

κανένας ήχος

Κατάσταση Self
detect/On working

●

★

Ήχος κάθε 4 δευτερόλεπτα

★

★

★

★

Ήχος μια φορά κάθε
δευτερόλεπτο
Ήχος κάθε
4 δευτερόλεπτα

★

★

●
●

★

Λειτουργία Bypass
Ειδοποίηση

Ήχος κάθε 2 λεπτά
Ήχος κάθε 4 δευτερόλεπτα

Economic operation mode
●

Χωρίς ειδοποίηση
Ειδοποίηση
6

Ήχος κάθε 4 δευτερόλεπτα

●
●

Χωρίς ειδοποίηση
5

★

Λειτουργία μπαταρίας
Ειδοποίηση χαμηλής
τάσης

4

Ήχος

Λειτουργία Convert/VFD
Χωρίς ειδοποίηση

None

3

Ένδειξη LED
Bypass Δυσλειτουργία

Σε λειτουργία Μπαταρία

●

κανένας ήχος

●

Σφάλμα

★

Ήχος κάθε 4 δευτερόλεπτα

●

Συνεχόμενος ήχος

● Η ένδειξη είναι αναμμένη
★ Η ένδειξη αναβοσβήνει
3.4 Οθόνη LCD
Ρυθμίσεις
O/P
VAC
Hz
KVA
KW
%A

I/P(RST)
VAC
Hz
VDC PN
%A
o
C

Αριθμητική προβολή
& ρυθμίσεις λειτουργίας
ECO

H

Αθόρυβη λειτουργία

M

Ανεμιστήρας

ECO

S

Κατάσταση
λειτουργίας

0

FAULT

Σφάλμα

0

25

25

50

50

75

Συντήρηση

100

Φορτίο
75

100

Μπαταρία
Προειδοποίηση

Τα εικονίδια φορτίο και μπαταρία δείχνουν την ένταση του φορτίου και την χωρητικότητα της
μπαταρίας. Κάθε μπάρα χωρητικότητας φορτίου και μπαταρίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 25%.
Όταν είναι υπερφορτωμένο το UPS, το εικονίδιο υπερφόρτωσης αναβοσβήνει.
Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη
το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει.
Το εικονίδιο ανεμιστήρα, δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του. Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί
ομαλά το εικονίδιο παραμένει αναμμένο. Όταν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί ομαλά, το εικονίδιο
αναβοσβήνει.
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Το εικονίδιο ηχητικής ειδοποίησης εμφανίζεται είτε είναι σε σίγαση είτε όχι. Αν το εικονίδιο δεν
εμφανίζεται, σε κατάσταση μπαταρίας ή σφάλματος πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων ( + ).
Σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ενεργοποιήστε την σίγαση μέσω του λογισμικού για την εμφάνιση
του εικονιδίου.
Όταν ο διακόπτης συντήρησης είναι ενεργοποιημένος, το εικονίδιο ανάβει, σε άλλη περίπτωση,
το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο. Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο
ανάβει, σε άλλη περίπτωση, το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο.Κατά την είσοδο στο μενού
ρυθμίσεων, το εικονίδιο ανάβει, σε άλλη περίπτωση, το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο. Το
εικονίδιο σφάλματος είναι ενεργό μόνο σε κατάσταση σφάλματος.
Αριθμητική προβολή και ρυθμίσεις λειτουργίας:
Σε προβολή εκτός ρυθμίσεων, σε κατάσταση normal mode, προβάλονται πληροφορίες εξόδου.
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ( or)για προβολή τάσης και συχνότητας εισόδου, τάσης και
συχνότητας εξόδου, τάση και χωρητικότητα μπαταρίας, αριθμός μπαταριών, φορτίο, εσωτερική
θερμοκρασία, έκδοση λογισμικού, κ.α. Σε κατάσταση σφάλματος εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος.
Στις ρυθμίσεις λειτουργίας προβάλονται οι επιλογές: bottom setting output voltage (OPU),
expert mode (EP), low batterys Shutdown point (EOd), battery cells (PCS), emergency shutdown
(EPO).
Κατάσταση λειτουργίας
Προβολή κατάστασης UPS μετά από boot. Για παράδειγμα: κατάσταση standby, bypass, electricity,
battery, battery self-test, fault, ECO.

3.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ON
TEST
OFF

3.6.1 Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση UPS
Σε κανονική λειτουργία, η οθόνη LCD βρίσκεται σε κατάσταση standby ή bypass. Πιέστε τα πλήκτρα
( + ) για λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήνουν και το UPS θα ενεργοποιηθεί.
Ενεργοποίηση μπαταρίας
Access normal battery, press function settings/conﬁrm key( )For more than 0.5 seconds, the
display screen is lit, the panel displays standby mode, UPS establish the working power supply.
Press the boot combo key( + )more than 0.1 seconds to execute the boot, the LED lamp cycle
in turn lit, in turn extinguished, waiting for a period of time after the panel display battery mode
indicates that the boot completed, into battery mode.

3.6.2 Απενεργοποίηση
Σε κατάσταση power / battery / battery self-test / ECO mode, πιέστε τα πλήκτρα（ + ) για λίγα
δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. Εάν η κατάσταση bypass είναι ομαλή μετά την απενεργοποίηση
στην οθόνη θα μεταβεί σε κατάσταση bypass. Εάν η κατάσταση bypass δεν είναι ομαλή η οθόνη θα
μεταβεί σε κατάσταση standby και αποσυνδέεται η έξοδος.
3.6.3 Λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου
Όταν το UPS είναι σε λειτουργία/ECO και η τάση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από τη χαμηλή
τάση του σημείο συναγερμού, πατήστε το συνδιασμό πλήκτρων self-test/ σίγασης ( + ) για
περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.
Οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν με τη σειρά τους και στην οθόνη προβάλετε η λειτουργία self-test
έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
3.6.4 Σίγαση
Σε κατάσταση μπαταρίας / battery self-test / fault mode, πιέστε τον συνδιασμό πλήλτρων (
λίγα δευτερόλεπτα . Πιέστε ξανά για λίγα δευτερόλεπτα για επαναφορά του ήχου.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την σίγαση και μέσο του λογισμικού.

+ ) για

3.6.5 Λειτουργία σε κατάσταση προειδοποίησης
Όταν η ένδειξη LED σφάλματος αναβοσβήνει και το μπάζερ ηχεί μια φορά κάθε δευτερόλεπτο,
σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην λειτουργία του UPS.
Ανατρέξτε στον πίνακα περιγραφής ειδοποιήσεων ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
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4. Οθόνη LCD
Υπάρχουν 8 σελίδες προβολής. Πιέστε τα πλήκτρα
ή
για να αλλάξετε σελίδα και να προβάλετε
πληροφορίες όπως είσοδος, έξοδος, μπαταρία, φορτίο, έκδοση λογισμικού κ.α.
Εάν υπάρχει ειδοποίηση, τότε στην οθόνη θα προβάλλονται πληροφορίες για την ειδοποίηση.
Εάν υπάρχει σφάλμα, τότε στην οθόνη θα προβάλλονται πληροφορίες για το σφάλμα.
Σε περίπτωση ομαλής λειτουργία προβάλονται
Πιέστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο , για αυτόματη αλλαγή σελίδων κάθε 2 δευτερόλεπτα.
Πιέστε το πλήκτρο
παρατεταμένα για έξοδο απο την λειτουργία αυτόματης αλλαγής σελίδων.
Λειτουργία σε κατάσταση σφάλματος
Όταν η ηχητική ειδοποίηση ηχεί συνεχόμενα και η ένδειξη LED σφάλματος είναι ενεργοποιημένη το
UPS βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για την
επίλυση του προβλήματος.
Σελίδα 1 (κύρια σελίδα): Προβολή τάσης εισόδου και εξόδου UPS.
O/P
VAC

I/P
VAC

0

0

25

25

Σελίδα 1
Σελίδα 2: Προβολή συχνότητας εισόδου και εξόδου.
I/P

O/P

Hz

Hz

0

0

Σελίδα 2
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25

25

Σελίδα 3: Προβολή πληροφοριών, τάσης και χωρητικότητας μπαταρίας.
I/P
VDC
%

0

0

25

25

Σελίδα 3
Σελίδα 4: Προβολή τάσης εξόδου και ενεργής ισχύος.
O/P
VAC
W

0

0

25

25

Σελίδα 4
Σελίδα 5: Προβολή τάσης εξόδου και άεργης ισχύος.
O/P
VAC
VA

0

0

25

25

Σελίδα 5
Σελίδα 6: Προβολή τάσης εξόδου και ποσοστού φορτίου.
O/P
VAC

%

ECO
100
0

0

Σελίδα 6
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25

25

Σελίδα 7: Προβολή έκδοσης λογισμικού. (Έκδοση λογισμικού VER 34)

0

0

25

25

Σελίδα 7
Σελίδα 8: Προβολή αριθμού battery pack.
I/P

0

0

25

25

Σελίδα 8
Σελίδα 9: Προβολή κωδικού σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα περιγραφής ειδοποιήσεων.

ECO

0

Σελίδα 9
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25

4.1 Ρυθμίσεις παραμέτρων
Ρυθμίσεις σε κατάσταση standby/bypass.
● Πιέστε το πλήκτρο
για λίγα δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην σελίδα ρυθμίσεων.
Πιέστε τα πλήκτρα ή
για να αλλάξετε σελίδα και να επιλέξετε την ρύθμιση που θέλετε να
τροποποιήσετε. Η επιλεγμένη λειτουργία θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
● Πιέστε το πλήκτρο
για να μεταβείτε στην σελίδα με την λειτουργία που θέλετε να
τροποποιήσετε. Η ονομασία της ρύθμισης είναι αναμμένη και η παράμετρος τις ρύθμισης
αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα ή για να επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο.
● Όταν επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.Η παράμετρος
παραμένει αναμμένη και δεν αναβοσβήνει.
Πιέστε το πλήκτρο
για λίγα δευτερόλεπτα για έξοδο και επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Σε περίπτωση αδράνειας, θα γίνει επιστροφή στην αρχική οθόνη μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Output Voltage (OPU)
VAC

VAC

Σελίδα ρύθμισης OPU
● Πιέστε το πλήκτρο
για λίγα δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην σελίδα ρυθμίσεων.
Πιέστε τα πλήκτρα ή
για να αλλάξετε σελίδα και να μεταβείτε στην σελίδα output voltage OPU.
Η λέξη OPU αναβοσβήνει.
● Πιέστε το πλήκτρο
για εισαγωγή στην σελίδα output voltage OPU. Η ονομασία OPU είναι
αναμμένη και η παράμετρος τις ρύθμισης αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα ή για να επιλέξετε
την επιθυμητή παράμετρο.Οι διαθέσιμες παράμετροι είναι 208V, 220V, 230V, 240V. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 220V.
● Όταν επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.Η παράμετρος
OPU παραμένει αναμμένη και δεν αναβοσβήνει. Πιέστε το πλήκτρο
για λίγα δευτερόλεπτα για
έξοδο και επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Σε περίπτωση αδράνειας, θα γίνει επιστροφή στην αρχική οθόνη μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Προσοχή:
Όταν η τάση εξόδου έχει οριστεί στα 208V, η έξοδος πρέπει να μειωθεί στο 90%

Σελίδα ρύθμισης κατάστασης EP
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Προσοχή:
Η προεπιλεγμένη κατάσταση EP είναι OFF. Η κατάσταση EP θα γίνει OFF ξανά όταν ενεργοποιηθεί
ξανά.
Low battery shutdown point(EOD)
VAC

Σελίδα ρύθμισης EOD
Παρατήρηση:
Οι διαθέσιμες παράμετροι του σημείου απενεργοποίησης λόγο χαμηλής τάσης της μπαταρίας είναι
dEF, 9.8V, 9.9V, 10V, 10.2V, και 10.5V. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του σημείου απενεργοποίησης λόγο
χαμηλής τάσης της μπαταρίας είναι dEF (του σημείου απενεργοποίησης εξαρτάται από το φορτίο,
10.5V@load<25%, 10.2V@25%<load<50%, 10V@load>50%).
ECO mode (ECO)

Σελίδα ρύθμισης κατάστασης Economic
Περιγραφή:
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της κατάστασης Economic είναι oﬀ και μπορεί να ενεργοποιηθεί για
βελτίωση απόδοσης του συστήματος.
Σημείωση:
PF<1, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι oﬀ, δεν μπορεί να οριστεί.
Emergency downtime (EPO)

Σελίδα ρύθμισης Emergency Stop
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Περιγραφή:
Όταν το EP είναι ενεργοποιημένο, η επιλογή EPO εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεων και το emergency
stop μπορεί να οριστεί. Η λειτουργία emergincy stop είναι eﬀective (OFF) όταν το EPO terminal έχει
αποσυνδεθεί και μπορεί να αλλαχθεί σε eﬀective (ΟΝ) οταν εισαχθεί ο EPO terminal.
Σημείωση:
Emergency shutdown output power down after EPO action.
The battery section number

Battery number setting page
Παρατήρηση:
Όταν το EP είναι στην θέση ON, η επιλογή PCS εμφανίζεται στην οθόνη. Αφού εισάγεται το password
(το προεπιλεγμένο password είναι 135), ο αριθμός των στοιχείων των μπαταριών μπορεί να οριστεί.
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 16 στοιχεία και μπορεί να οριστεί σε 16/18/20.
Charging current(CHG)

A

A

Battery number setting page
Παρατήρηση:
Όταν το EP είναι στην θέση ON, η επιλογή CHG εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να ορίσετε το
ρεύμα φόρτισης (1-12Α). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1Α.
Σημείωση:
When the UM1 command is sent to the standard machine, the charging current is 1A by default
and cannot be modiﬁed.
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Οδηγίες σφάλματος και ειδοποιήσεων

Κωδικός σφάλματος ή
ειδοποίησης

Εικονίδιο
σφάλματος

Εικονίδιο ειδοποίησης

FAULT

Το εικονίδιο σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη και το εικονίδο ειδοποίησης αναβοσβήνει στην
οθόνη.
Intelligent θύρα
Το UPS εξοπλίζεται με intelligent θύρα για τον απομακρυσμένο έλεγχο του UPS μέσω internet/
intranet.
5. Μπαταρίες
• Έαν δεν χρησιμοποιειτε το UPS για μεγάλο διάστημα, επαναφορτίστε τις μπαταρίες κάθε 4 με 6
μήνες.
• Σε περιοχές με θερμό κλίμα οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται και να αποφορτίζοντα κάθε 2
μήνες. Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ώρες.
• Υπό κανονικές συνθήκες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαρκεί 3 έως 5 χρόνια. Σε περίπτωση που
η κατάσταση της μπαταρίας δεν είναι καλή θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Η αντικατάσταση της
μπαταρίας πρέπει να γίνει απο εξειδικευμένο προσωπικό.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με τον ίδιο αριθμό και τύπο μπαταριών.
• Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μεμονωμένα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν ταυτόχρονα
ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Oι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται και να αποφορτίζονται μία φορά κάθε 4 έως 6 μήνες.
Η φόρτιση θα πρέπει να ξεκινήσει αφού το UPS τερματίσει αυτόματα κατά τη διάρκεια της
εκφόρτισης.Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ώρες.
1) Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστή.
2) Mην αποπειραθείτε να πετάξετε τις μπαταρίες καίγοντάς τις. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της
μπαταρίας.
3) Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό στο δέρμα και τα μάτια.
4) Μη συνδέετε τον θετικό με τον αρνητικό πόλο, γιατί θα προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
5) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση πριν αγγίξετε τις μπαταρίες. Το κύκλωμα της μπαταρίας δεν
είναι απομονωμένο από το κύκλωμα εισόδου. Μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη τάση μεταξύ των
ακροδεκτών της μπαταρίας και τις γείωσης.
6) Παρόλο που ο διακόπτης εισόδου είναι αποσυνδεδεμένος, τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του UPS
παραμένουν συνδεδεμένα με τις μπαταρίες και ενδέχεται να υπάρχει επικίνδυνη τάση. Πριν από
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και επισκευής, απενεργοποιήστε τον διακόπτη της μπαταρίας ή
αποσυνδέστε το καλώδιο jumper της σύνδεσης των μπαταριών.
7) Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνη τάση και ρεύμα.Η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται
από εξειδικευμένο προσωπικό. Κανένα άλλο άτομο δεν πρέπει να χειρίζεται τις μπαταρίες.
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6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σφάλμα: Το UPS βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, η κόκκινη ένδειξη είναι αναμμένη και στην
οθόνη LCD εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος.

Fault code

Related Action

1

Bus soft start fail

2

Bus high

3

Bus low

7
8
9

Over
temperature
Battery Relay
short
Bus soft start
relay fail

Switch to fault
mode
Switch to fault
mode
Switch to fault
mode
Switch to fault
mode
Switch to fault
mode
Switch to fault
mode

10

Bus short

Switch to fault
mode

17

INV soft start fail

Switch to fault
mode

18

INV over voltage

19

INV under
voltage

20

INV short

Switch to fault
mode

26

Negative power

Switch to fault
mode

33

INV relay fail

Switch to fault
mode

34

INV relay short

Switch to fault
mode

Switch to fault
mode
Switch to fault
mode

Trigger condition

Recovery
Condition

Fault alarm

Bus soft start,30s cannot
Unrecoverable
reach 380V

Fault

Bus over 450V, lasting 5s Unrecoverable

Fault

Bus above 200V, lasting
400ms
PFC or INV temperature
sensors above 85 °C
Battery voltage over
310V, lasting 4s
The bus relay is still below
50V after 5s soft start
When working normally,
the bus is below 180V in
an instant
The rated output voltage
cannot be reached after
40s soft starting
The inverter voltage is
above 276V,lasting 400ms
The inverter voltage is
below 130V,lasting 400ms
Inverter voltage is less
than 50V,current is greater
than 20A, lasting 4s
Inverter power is less
than -2400W for 20ms,
or -800W for 120ms
When the inverter relay
is closed, the diﬀerence
between the inverter
voltage and the output
voltage exceeds 30V for
160ms
When the bypass relay is
closed, the inverter relay
is disconnected and the
inverter bridge is not
working, the diﬀerence
between the inverter
voltage and the bypass
voltage is less than 30V
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Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable Fault alarm
Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

Unrecoverable

Fault

35

Bypass relay fail

Switch to fault
mode

36

Bypass relay
short

Switch to fault
mode

37

Wrong wiring

Switch to fault
mode

39

Charger short

Switch to fault
mode

66
67
73

When the bypass relay is
closed, the diﬀerence
between the bypass
Unrecoverable
voltage and the output
voltage exceeds 30V for
160ms
When the bypass relay is
oﬀ and the inverter relay
is oﬀ, the diﬀerence
between the output
Unrecoverable
voltage and the bypass
voltage is less than 30V
for 160ms
The bypass relay is oﬀ.
When the inverter relay
is oﬀ, the bypass voltage
Unrecoverable
is less than 20V, but the
output voltage is greater
than 150V
The battery voltage is less
than 50V and the charging Unrecoverable
current is greater than 4A
Load exceeds
Unrecoverable
speciﬁcations
The battery input is
Unrecoverable
reversed;

Switch to fault
mode
Switch to fault
Battery reverse
mode
Switch to fault
No boot loader
No bootloader
mode
Overload fault
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Unrecoverable

Fault

Fault

Fault

Fault
Fault
Fault
Fault

7. Περιγραφή ειδοποιήσεων
Ειδοποίηση: Το UPS δεν εισέρχεται σε λειτουργία σφάλματος, η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει
και στην οθόνη LCD εμφανίζεται ο κωδικός ειδοποίησης.
Fault code

Related Action
Alert, battery
not charging
Alarm, battery
test mode will
return to
mains mode

1

Battery open

2

Battery low

8

Battery high

Recharge

9

Charger fail

Alert

10

Over temperature Alert, battery
warning
not charging

12

Fan lock

Alert

13

Line fuse open

Alert

14

EEPROM fail

Alert

21

Overload
warning

23

EPO active

Alert, battery
not charging
Alert, battery
not charging

24

MBS active

Alert

Recovery
Fault alarm
Condition
Battery voltage is lower Recoverable
Alert
(10V/section)
than 8V/section
10.5~14V/section(2)
Recoverable
Default 11.2V/section
(operating
Alert
Custom settings:
point +0.2V/
10.5~14V/section(2)
section
When the battery is set When the
to custom, the
battery is set
overvoltage point is
to custom, the
constant voltage charging recovery point
voltage +0.4V/cell
is constant
Alert
voltage
charging
voltage -0.4V/
cell)
After 5 minutes of
Recoverable
charging, the battery
(battery
Alert
voltage is still less than
voltage>10.5V)
10V
Recoverable
PFC or INV temperature
(temperature
sensor is higher than
Alert
sensor below
80oC
o
75 C)
No fan speed signal
Recoverable
Alert
detected
The diﬀerence between
the mains voltage and
Recoverable
Alert
the bypass voltage is
greater than 100V
EEPROM read and write
Unrecoverable
Alert
failed
Alert, battery not
Recoverable
Alert
charging
(load <97%)
Trigger condition

Recoverable

Alert

Short circuit of CN4
Recoverable
terminal on control board

Alert

EH5500 H3KRS
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