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1 Bezpieczeństwo   

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią 
niniejszej instrukcji! 

 
Dla zapewnienia bezpiecznej oraz bezawaryjnej pracy zasilacza należy: 
 

1. Sprawdzić zawartość opakowania; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń 
niezwłocznie poinformować dostawcę. 

2. Nie wyrzucać oryginalnego opakowania; w przypadku konieczności odesłania zasilacza do punktu 
serwisowego, opakowanie chronić będzie urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie są objęte gwarancją. 

3. Nie wyrzucać dostarczonej z zasilaczem karty gwarancyjnej, która jest podstawą do ubiegania się 
o bezpłatną naprawę w okresie gwarancji. 

4. Zatrzymać niniejszą instrukcję obsługi, gdyż zawiera niezbędne informacje o użytkowaniu i 
obsłudze zasilacza; w momencie pojawienia się niejasności co do sposobu użytkowania, będzie 
ona źródłem ważnych informacji. 

5. Nie rozkręcać obudowy ani nie demontować UPS-a w inny sposób. 

6. Nie zrywać plomb gwarancyjnych. 

7. Instalacja elektryczna współpracująca z zasilaczem UPS powinna być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi w RP przepisami i normami. 

8. Nie używać UPS-a w otoczeniu wody lub warunkach nadmiernej wilgotności. 

9. Nie używać UPS-a w pomieszczeniach, w których dostępne są gazy palne, substancje żrące. 

10. Chronić UPS przed dostaniem się do środka płynów oraz innych substancji i przedmiotów, zwrócić 
szczególną uwagę na czystość pomieszczenia; kurz przewodzi ładunki elektryczne i jest częstą 
przyczyną uszkodzenia elementów elektronicznych. 

11. Eksploatować urządzenie w klimatyzowanym pomieszczeniu; nie zasłaniać otworów 
wentylacyjnych w obudowie UPS-a oraz wylotów wentylatorów z tyłu. 

12. Niezwłocznie wyłączyć urządzenie, jeśli z obudowy wydostaje się płyn lub biała, proszkowa 
substancja. 

13. Nie wyrzucać zużytych baterii, gdyż zawierają one metale niebezpieczne oraz inne szkodliwe dla 
środowiska substancje. 

14. W celu ochrony przed porażeniem, zainstalować UPS w zamkniętym pomieszczeniu, wolnym od 
substancji przewodzących; temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 40°C. 

15. Nie odłączać ani nie podłączać modułu baterii w czasie, gdy UPS pracuje. 

16. Zalecana temperatura pomieszczenia, w którym zlokalizowane są baterie akumulatorów powinna 
wynosić 15-25ºC. 

17. Nie podnosić ani nie przemieszczać w inny sposób modułu baterii i UPS-a po podłączeniu.  

18. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy zasilacza, skontaktować się z autoryzowanym 
dystrybutorem. 

19. Urządzenie spełnia wymagania klasy A odnośnie generowanych zakłóceń o częstotliwości 
radiowej. Zasilacz może powodować zakłócenia o częstotliwości radiowej. W takim przypadku 
użytkownik powinien podjąć dodatkowe kroki w celu eliminacji zakłóceń. 

 

ZASILACZ POSIADA WŁASNE ŹRÓDŁO ENERGII NAGROMADZONEJ W BATERIACH. GNIAZDA 
WYJŚCIOWE MOGĄ BYĆ POD NAPIĘCIEM NAWET WÓWCZAS, GDY UPS NIE JEST 

PODŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ! 

 
 

USZKODZENIE UPS-a WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ, BĄDŹ TEŻ NIEPRZESTRZEGANIE W/W WARUNKÓW BEZAWARYJNEJ PRACY 

TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO NARUSZENIE WARUNKÓW GWARANCJI! 
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2 Wprowadzenie 

 
Podstawowym zadaniem UPS-a jest ochrona przed zanikami zasilania wrażliwych odbiorników. Efekt 
ten można uzyskać stosując różnorodne konstrukcje urządzeń zasilających. Polska Norma wyróżnia 

trzy podstawowe klasy urządzeń UPS, z czego obecnie jako najbardziej zaawansowane 
technologicznie, stosowane są głównie zasilacze klasy VFI-True On Line – Double Conversion (Voltage 

and Frequency Independent). W zasilaczach tych parametry napięcia wyjściowego (częstotliwość i 
napięcie), są niezależne od napięcia zasilającego. Do rodziny tej zalicza się między innymi zasilacze 

COVER serii COMBO INNOVA. 

2.1 Podstawowe zalety i funkcje zasilaczy COVER COMBO / INNOVA 

Podstawowe zalety konstrukcji VFI-True On Line to: 

 
1. Doskonała jakość i stabilność napięcia zasilającego odbiorniki. 

2. Niezależność napięcia wyjściowego od zmian parametrów napięcia zasilającego. 

3. Wysoka sprawność, zmniejsza straty energii i gwarantuje oszczędność zużycia energii. 

4. Stabilizacja częstotliwości wyjściowej, niezależnie od wahań częstotliwości sieci energetycznej 
bądź agregatu prądotwórczego. 

5. Automatyczna detekcja częstotliwości wejściowej 50/60 Hz. 

6. Możliwość pracy z zasilaniem trójfazowym oraz jednofazowym – auto detekcja. 

7. Start z baterii akumulatorów przy braku sieci zasilającej. 

8. Zdalny wyłącznik awaryjny (REPO). 

9. Automatyczny restart – powrót do zasilania w trybie OnLine po powrocie zasilania lub po 
przeciążeniu. 

10. Tryb pracy ECO Mode. 

11. Tryb CVF – konwertera częstotliwości 

12. Automatyczna detekcja uszkodzeń. 

13. Możliwość pracy w układzie równoległym do 4 jednostek dla zwiększenia niezawodności. 

 

Funkcje zasilacza COVER COMBO / INNOVA: 

 
1. Automatyczna diagnostyka - sterowane mikroprocesorowo zasilacze serii COMBO / INNOVA 

posiadają funkcję automatycznej diagnostyki, która gwarantuje pewne zasilanie oraz chroni 
odbiorniki przed uszkodzeniem ze strony UPS-a. Procesor wykrywa wszelkie nieprawidłowości i 
informuje o tym fakcie użytkownika, generując sygnał dźwiękowy oraz alarm na wyświetlaczu LCD. 

2. Funkcjonalność- zasilacze serii COMBO / INNOVA zostały zaprojektowane pod kątem prostoty 
obsługi. Ich duża uniwersalność pozwala na elastyczny dobór czasu pracy bateryjnej. Kiedy 
napięcie w sieci energetycznej jest dostępne, układ ładowania doładowuje baterie. Baterie są w 
pełni naładowane i w każdej chwili gotowe do zapewnienia maksymalnie długiego czasu 
podtrzymania. UPS-y tej serii mają możliwość tzw. „zimnego startu”, tj. można je uruchomić także 
przy braku napięcia sieciowego.  

3. Układ korekcji współczynnika mocy - zastosowanie układu korekcji wejściowego współczynnika 
mocy (PFC) pozwala na zachowanie wartości współczynnika mocy bliskiego jedności oraz 
ogranicza prąd rozruchowy urządzenia. 

4. Wysoki wyjściowy współczynnik mocy PF=0.9 - nowoczesna konstrukcja urządzenia i wysoka 
jakość zastosowanych komponentów umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności oraz wysokiego 
wyjściowego współczynnika mocy przy zachowaniu niewielkich gabarytów. 

5. Inteligentne zarządzanie mocą i obsługa baterii - zasilacze serii COMBO / INNOVA dostarczają 
do odbiorników moc o idealnie sinusoidalnym kształcie nawet w przypadku silnych zakłóceń 
pochodzących z sieci energetycznej. Układy mikroprocesorowe w inteligentny sposób zarządzają 
bateriami, zapewniają im m.in. optymalny prąd ładowania przez co wydłużają żywotność. 
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6. Oprogramowanie zarządzająco-monitorujące - opcjonalne oprogramowanie zarządzające 
zapewnia pełną ochronę pracy systemu komputerowego, daje również możliwość monitorowania 
parametrów linii zasilającej i stanu pracy UPS-a. Dzięki komunikacji poprzez port szeregowy 
RS232 lub USB, otwarte pliki z danymi są automatycznie zachowywane przed zamknięciem 
systemu. Komunikaty informujące o stanie alarmowym są widoczne na ekranie komputera. 
Oprogramowanie umożliwia również podgląd roboczych parametrów pracy, takich jak napięcie 
wejściowe, napięcie wyjściowe, stan naładowania baterii, itp. Opcjonalnie możliwe jest także 
zastosowanie karty SNMP, umieszczanej w specjalnym slocie na tylnym panelu zasilacza, do 
zarządzania zasilaczem UPS w sieci komputerowej z wykorzystaniem protokołów SNMP i HTTP; 

7. Tryb ECO – pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności urządzenia i ograniczenie zużycia energii 
do niezbędnego minimum. 

8. Tryb CVF – pozwala na wykorzystanie zasilacza UPS jako konwertera częstotliwości. Tryb 
szczególnie ważny dla urządzeń instalowanych na statkach morskich gdzie wymagane jest stabilne 
napięcie o częstotliwości 50Hz np. dla potrzeb typowych urządzeń RTV/AGD. 

9. Praca równoległa – konfiguracja zasilaczy do pracy równoległej zwiększa niezawodność systemu 
i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania systemu w przypadku uszkodzenia pojedynczej 
jednostki. 

10. Kompaktowe rozmiary – zasilacze zostały wyposażone standardowo w możliwość umieszczenia 
wewnątrz zestawu baterii na podstawowy czas autonomii dzięki czemu ograniczono do 
niezbędnego minimum rozmiary zasilacza.  
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3 Rozmieszczenie elementów manipulacyjnych oraz gniazd połączeniowych 

 

3.1 Panel czołowy 

Położenie elementów manipulacyjnych oraz wskaźników stanu pracy UPS-a na panelu czołowym, zostały 
przedstawione na poniższym rysunku. Wyświetlacz zasilacza jest dwu-kolorowy. W normalnym stanie 
podświetlenie jest niebieskie, wszelakie stany alarmowe na zasilaczu powodują zmianę koloru 
podświetlenia na pomarańczowy. Do sygnalizacji stanu pracy zasilacza służą kolorowe diody LED. 
 

 

Rys. 1 Panel czołowy zasilacza serii COMBO / INNOVA 

 

 On/Off                                         Scroll up or back 

 Scroll down or forward                Select 
 
 

1. On/Off button – klawisz służący włączeniu lub wyłączeniu zasilacza. 

2. Scroll Button (Up Or Back) – klawisz do przewijania do góry oraz w tył. 

3. Scroll Button (Down Or Forward) – klawisz do przewijania w dół oraz do przodu. 

4. Select button – klawisz wyboru lub zatwierdzenia (Enter). 
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3.2 Panel tylny 

Na panelu tylnym zasilacza umieszczone są między innymi złącza komunikacyjne oraz listwa PDU do 
dystrybucji zasilania a także listwa do podłączenia przewodów zasilająco/odbiorczych. Położenie 
elementów oraz ich przeznaczenie przedstawiono na Rys. 2. 
 
 

 
 
 
 

 
  

Rys. 2 Elementy panelu tylnego zasilacza serii COMB/ INNOVA 10 i 20 kVA 

Slot karty  

AS 400 (opcja) 

Wentylatory 

EPO, 
RS-232, 

USB Port pracy równoległej (opcja) 

Slot karty SNMP 

Backfeed 

Rozłącznik zasilania 

Bypass serwisowy 

Pokrywa terminali 
podłączeniowych  

Pokrywa rozłącznika 

przewodu N 

Stopy montażowe 
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4 Instalacja 

4.1 Rozpakowanie 

1. Przed rozpakowaniem należy dokładnie obejrzeć karton; jeśli jest uszkodzony, należy być 
ostrożnym przy rozpakowywaniu zasilacza; karton należy zachować do dalszego użytku. 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego obudowy zasilacza, należy natychmiast 
poinformować dostawcę. 

3. W żadnym przypadku nie wolno użytkownikowi demontować, niszczyć obudowy zasilacza i 
naruszać plomb gwarancyjnych, pod rygorem utraty gwarancji. 

4. Wewnątrz UPS-a nie występują żadne elementy regulacyjne przeznaczone do obsługi przez 
użytkownika. 

 

Poniżej przedstawiono kolejność rozpakowywania dostarczonego sprzętu: 

  

Krok 1 Krok 2 
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Krok 3 Krok 4 

Rys. 3 Rozpakowanie 

 

4.2 Lokalizacja 

 
1. Zasilacz UPS powinien być zainstalowany w pomieszczeniu suchym oraz wolnym od wszelkich 

zanieczyszczeń oraz substancji przyspieszających korozję. 

2. Zaleca się, aby pomieszczenie było wentylowane lub klimatyzowane.  

3. Zasilacz UPS powinien być tak usytuowany, aby wokół niego (oraz zewnętrznego modułu baterii) 
występowała wolna przestrzeń, umożliwiająca swobodny przepływ powietrza. 

4. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych na obudowie zasilacza. 

5. W celu wydłużenia żywotności baterii, zasilacz oraz moduł bateryjny powinien pracować w zakresie 

temperatury od +15C do +25C. 
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5 Podłączenie zasilacza do sieci 

 
Instalacja zasilacza oraz przygotowanie okablowania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny. 
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, wszystkie aparaty zabezpieczające w torze 
zasilającym UPS muszą być wyłączone. 
 
1. Zdejmij panel ochronny na tylnym panelu zasilacza, aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej do 

której podłączone zostaną przewody zasilające i odbiorcze. 
2. Do zasilania należy stosować przewody giętkie np. LgY o przekroju podanym w zaleceniach 

instalacyjnych do zasilacza. 
3. Podłącz przewody zgodnie z poniższymi oznaczeniami do listwy zaciskowej i upewnij się o 

poprawności ich podłączenia. 
 
 
 

 

Rys. 4 Listwa zaciskowe na UPS COMBO 10K /INNOVA 3/1 20K 

Uwaga! W przypadku pracy zasilacza w układzie pracy pojedynczej, pomiędzy złączem JP1 i JP2 musi 
być umieszczona zwora. 
 
Uwaga! Przy pracy w konfiguracji faz 1:1, należy wszystkie tory zasilające prostownika podłączyć do 
wspólnej fazy zasilającej jak pokazano na rysunku poniżej. 
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6 Uruchomienie zasilacza 

6.1 Praca pojedyncza – single 

6.1.1 Włączenie do pracy normalnej przy obecności sieci zasilającej 

 
Aby uruchomić zasilacz UPS należy: 
 
Upewnij się, że sumaryczna moc podłączonych odbiorników nie przekracza nominalnych wartości dla 
zasilacza UPS. Podczas uruchamiania UPS odbiorniki powinny być wyłączone, następnie po jego 
uruchomieniu, należy je włączać kolejno jeden po drugim. 
 
1. Upewnij się, że baterie wewnętrzne są podłączone. 
2. Jeżeli do zasilacza podłączone są dodatkowe moduły baterii (EBM), upewnij się, że są one 

podłączone do zasilacza. 
3. Załącz rozłączniki zasilania M1 i M2. W momencie podłączenia zasilania, w zasilaczu zaczynają 

pracować wentylatory. Wyświetlacz LCD powinien pokazać logo „Welcome”. 

4. Wciśnij przycisk ON na wyświetlaczu  przez dłużej niż 1 sekundę aby uruchomić falownik.  
5. Po kilku sekundach zasilacz przełącza się do pracy normalnej. W przypadku nieprawidłowych 

parametrów sieci zasilającej, UPS przełącza się na zasilanie bateryjne bez jakiejkolwiek przerwy 
na wyjściu zasilacza.  

 

 

Rys. 5 Wyświetlacz w stanie pracy Normalnej 

 

6.1.2 Włączenie do pracy normalnej bez obecności sieci zasilającej 

 
1. Upewnij się, że baterie wewnętrzne są podłączone. 
2. Jeżeli do zasilacza podłączone są dodatkowe moduły baterii (EBM), upewnij się, że są one 

podłączone do zasilacza. 

3. Wciśnij przycisk ON na wyświetlaczu  przez dłużej niż 100 msek, aby zasilić UPS. W momencie 

podania zasilania, w zasilaczu zaczynają pracować wentylatory. Wyświetlacz LCD powinien pokazać 
logo „Welcome”. 

4. Wciśnij przycisk ON na wyświetlaczu  przez dłużej niż 1 sekundę aby uruchomić falownik. 
5. Po kilku sekundach zasilacz przełącza się do pracy bateryjnej. Jeżeli napięcie zasilające powróci 

i rozłączniki zasilające UPS będą załączone to UPS automatycznie przełączy się na zasilanie 
sieciowe. 
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Rys. 6 Wyświetlacz w stanie pracy bateryjnej 

 

6.1.3 Przełączenie zasilacza z trybu pracy normalnej do pracy Bypass 
serwisowy 

 
Uwaga! Poniższa procedura przełączenia, wykonana w kolejności innej niż podana poniżej może 
spowodować uszkodzenie zasilacza. 
Przełącznik Bypassu serwisowego powinien być używany jedynie przez wykwalifikowany serwis w celach 
konserwacyjno-serwisowych.  
 
 

1. Wciśnij przycisk OFF na wyświetlaczu  przez minimum 3 sekundy aby wyłączyć falownik. UPS 
przechodzi do trybu Bypass elektroniczny. 

2. Odkręć blachę maskującą Bypass serwisowy i przełącz go do pozycji Bypass – w tym momencie 
odbiorniki zasilane są bezpośrednio z sieci. 

3. Wyłączyć rozłącznik zasilający tor prostownika na zasilaczu UPS oraz w rozdzielnicy zasilającej. 
4. Odłączyć moduły baterii od zasilacza. 
 
Uwaga! Odbiorniki są zasilane z sieci zawodowej, w przypadku zaniku zasilania w sieci miejskiej 
nie są one chronione. 
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6.1.4 Wyłączenie zasilacza  

 
Uwaga! Poniższa procedura może powodować całkowite wyłączenie zasilacza i pozbawić odbiorniki 
napięcia na wyjściu UPS. 
 
1. Upewnij się, że odbiorniki są wyłączone i mogą być bezpiecznie pozbawione zasilania. 

2. Wciśnij przycisk OFF na wyświetlaczu  przez 3 sekundy aby wyłączyć falownik. UPS przechodzi 
do trybu Bypass elektroniczny. 

 

 

Rys. 7 Wyświetlacz w stanie pracy bypass 

 

3. Przy pracy w trybie Bypass napięcie na wyjściu jest wciąż obecne, aby całkowicie wyłączyć 
napięcie na wyjściu należy rozłączyć rozłączniki zasilające tor prostownika i Bypassu na tylnej 
ścianie UPS. 

4. W momencie zabrania zasilania następuje odłączenie napięcia na wyjściu zasilacza. 
5. Aby całkowicie odłączyć UPS od źródła zasilania, należy odłączyć moduły baterii oraz odpiąć 

przewody zasilająco – odbiorcze. 
 

6.2 Praca równoległa – parallel 

6.2.1 Wstęp 

Zasilacze COMBO INNOVA umożliwiają pracę równoległą w układzie N+X dla zwiększenia 
niezawodności. W układzie pracy równoległej można podłączyć do 4 jednostek zasilaczy UPS. Zasilacze 
połączone są między sobą kablem komunikacyjnym i dzielą się między sobą obciążeniem. Zasilacze 
mogą być podłączone równolegle w celu zwiększenia mocy systemu lub dla zwiększenia niezawodności. 

6.2.2 Podłączenie i włączenie UPS do pracy równoległej 

 
Aby uruchomić system równoległy należy: 
 
1. Przygotować odpowiednią instalację zasilająco-odbiorczą oraz układ Bypass’u do pracy równoległej 

o mocy zależnej od projektowanego systemu. 
2. Wykorzystać specjalny 25-pinowy kabel komunikacyjny do połączenia równoległego obu zasilaczy. 

Długość kabla łączącego jednostki UPS nie może być dłuższa niż 3m. 
3. Ściśle przestrzegać instrukcji podłączenia zasilania dla obu UPS jak dla pojedynczego UPS (zasilanie 

jednotorowe). 
4. Zdjąć zworę łączącą zaciski JP1 oraz JP2. 
5. Wyjścia zasilaczy muszą być podłączone do rozłącznika wyjściowego instalowanego oddzielnie dla 

każdego z zasilaczy a wyjścia tych rozłączników powinny być połączone do wspólnego rozłącznika 
wyjściowego łączącego wszystkie UPSy do wspólnej szyny odbiorczej. 
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Rys. 8 Schemat podłączenia rozłączników wyjściowych 

 
6. Do każdego zasilacza należy podłączyć oddzielny moduł baterii. 
7. Zależnie od mocy instalowanych zasilaczy należy dobrać zabezpieczenia o odpowiednim prądzie 

nominalnym. 
8. Przewody powinny być podłączone zgodnie z poniższymi schematami. 
9. Odległość pomiędzy wyjściem zasilaczy UPS (listwą zaciskową) a rozdzielnicą wyjściową 

(rozłącznikami wyjściowymi UPS) nie powinna być większa niż 20m. Wymaga się aby długości 
przewodów zasilających i odbiorczych dla każdego UPS różniły się o nie więcej niż 20%.  

10. Nie włączać rozłączników wyjściowych na wyjściu poszczególnych UPS. Załączyć rozłączniki 
wejściowe na tylnej ścianie UPS, UPS powinien przejść w tryb Bypass i podać napięcie na wyjście 
UPSa. Obserwować komunikaty wyświetlane na panelu LCD.  

11. Jeśli nie ma żadnych komunikatów alarmowych zmierzyć różnicę napięć pomiędzy wyjściami 
poszczególnych zasilaczy. Różnica napięć nie może być większa niż 1V. Jeśli różnica napięć jest 
większa sprawdzić poprawność podłączenia zasilacza. 

12. Wciśnij przycisk ON na wyświetlaczu , wszystkie UPS powinny uruchomić falowniki, i jednocześnie 
przejść do pracy normalnej. Zmierzyć różnicę napięć pomiędzy wyjściami poszczególnych zasilaczy. 
Różnica napięć nie może być większa niż 0,5V. Jeśli różnica napięć jest większa UPS musi być 
skalibrowany. 

13. Wciśnij przycisk ON na wyświetlaczu , wszystkie UPSy wyłączą falowniki i przejdą w tryb Bypass.  
Załącz rozłączniki wyjściowe poszczególnych zasilaczy oraz rozłącznik wspólny łączący wyjścia 
UPSów do wspólnej szyny odbiorczej. 

14. Wciśnij przycisk ON na wyświetlaczu , wszystkie UPS powinny uruchomić falowniki. System 
pracuje w trybie pracy równoległej. 
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Rys. 9 Podłączenie UPS COMBO/INNOVA 3/1 w pracy równoległej 
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7 Obsługa panelu LCD 

7.1 Wyświetlacz LCD 

Panel LCD wyposażony został w cztery klawisze funkcyjne oraz dwukolorowe podświetlenie. 
Standardowe podświetlenie – białe litery na niebieskim tle wyświetlane w pracy normalnej zasilacza. W 
momencie wystąpienia alarmu krytycznego podświetlenie zmienia się na pomarańczowe. 
 

 

Rys. 10 Panel LCD 

 

Przycisk Funkcja Opis 

 

 

 

 

Zasilenie 

UPS 

Przy braku zasilania sieciowego I podłączonych bateriach, 

wciśnięcie klawisza na czas >100ms i <1 sek. Powoduje 

podanie napięcia do zasilacza. 

Włączenie 

Jeżeli UPS pracuje w trybie Bypass, wciśnięcie klawisza na 

czas >1 sekundy powoduje włączenie falownika i przejście 

UPS do pracy normalnej.   

Wyłączenie 
Wciśnięcie i przytrzymanie przez okres >3 sekund podczas 

pracy normalnej, powoduje wyłączenie falownika.  

 

 

 

 

Wejście do 

menu 

W stanie domyślnym wyświetlacza LCD, wciśnięcie klawisza 

na dłużej niż 1 sekunda powoduje wejście do menu 

konfiguracyjnego. 

Wyjście z 

menu 

Wciśnięcie klawisza >1 sekundy powoduje wyjście z menu 

do stanu domyślnego wyświetlacza LCD, bez zmiany ustawić 

i wykonywania komend. 

Przewijanie 

w górę 

Przewijanie menu w górę, gdy klawisz naciśnięty jest 

>100ms I <1 sekundy. 

 
Przewijanie 

w dół 

Przewijanie menu w dół, gdy klawisz naciśnięty jest >100ms 

I <1 sekundy. 

 

 

 

Wejście do 

następnego 

poziomu 

menu 

Wciśnięcie klawisza na czas >100ms i <1 sek. Wybiera 

prezentowaną w menu opcję lub powoduje wejście do 

następnego poziomu menu, bez zapisywania żadnych 

zmian. 

Potwierdź 

ustawienia 

Wciśnięcie klawisza >1 sekundy zatwierdza bieżące 

ustawienia i zapisuje zmiany. 
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7.2 Wyświetlacz LED 

W poniższej tabeli przedstawione zostały znaczenia poszczególnych diod LED: 
 

Status UPS 
Normal LED 

(Zielona) 

Battery 

LED 

(Żółta) 

Bypass LED 

(Żółta) 

Fault LED 

(Czerwona) 

Tryb Bypass. Brak 

wyjścia 
  ★  ↑ 

Tryb Bypass. 

Wyjście dostępne. 
  ● ↑ 

Włączanie △  △  △  △  

Praca normalna ●   ↑ 

Praca bateryjna ● ●  ↑ 

Praca ECO  ●  ● ↑ 

Test baterii △  △  △  △  

Tryb awaryjny   ↑ ● 

Ostrzeżenie ↑ ↑ ↑ ★  

 

●:   Zapalona ciągle  

△ :   Zapalona cyklicznie 

    ★ :   Mruga 

    ↑:   Zaleznie od stanu awarii/ ostrzeżenia  

 

7.3 Funkcje wyświetlacza LCD 

Wyświetlacz UPS wskazuje wiele użytecznych informacji na temat samego UPS, jak też parametrów 
zasilająco/odbiorczych, stanu baterii i obciążenia a także ustawień i historii zdarzeń oraz trybu pracy. 
 
Ekran powitalny 
Podczas włączenia zasilacza wyświetlany jest ekran „Welcome” przez około 5 sekund, po czym UPS 
przechodzi do ekranu podsumowania UPS. UPS automatycznie przechodzi do tego widoku gdy, żaden 
z klawiszy nie jest używany przez dłużej niż 15 minut. 
 
Stan pracy UPS 
Wyświetlacz wskazuje stan pracy w momencie gdy UPS jest włączony i zastępuje komunikat Ekranu 

powitalnego. Stan UPS wyświetlany jest do momentu do kiedy nie wciśniemy klawisza „ ”, po którym 
przechodzimy do pierwszej zakładki menu. 
Wyświetlacz wskazuje trzy oddzielne komunikaty z następującymi informacjami: 
 Podsumowanie stanu UPS zawierającego tryb pracy, parametry i obciążenie zasilacza 

 Informacje o alarmach, o ile jakiekolwiek się pojawiły 

 Stan baterii, oraz tryb pracy i poziom napięcia chargera 
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W poniższej tabeli pokazano przykładowe stany wyświetlacza w różnych trybach pracy. 
 

Stan wyświetlacza Opis 

 

Błąd krytyczny UPS: 

UPS pracuje w trybie awaryjnym. Ikona stanu i 

podświetlenie wyświetlacza błyskają. 

 

Tryb StandBy: 

Kiedy UPS jest wyłączony i pozostaje podłączony 

do zasilania, zasilacz jest w trybie czuwania. 

Napięcie nie jest podawane do obciążenia. UPS 

jest gotowy do włączenia. 

 

Tryb normalny: 

UPS pracuje normalnie, zasilając odbiorniki z 

falownika oraz ładuje baterie akumulatorów jeśli 

to potrzebne.  Odbiorniki są chronione przed 

zanikami zasilania. 

 

Tryb bateryjny: 

Zasilacz pracuje z baterii. Ikona stanu i 

podświetlenie mrugają. 

Wydawany jest alarm dźwiękowy (0.5 sekundy 

włączony /4.5 sekundy wyłączony). 

 

Tryb ECO – wysokiej sprawności: 

Stan wyświetlacza w trybie wysokiej sprawności. 
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Stan obciążenia przy pracy Bypass:  

Stan wyświetlacza w trybie pracy Bypassu 

automatycznego. Ikona stanu pracy i jej 

podświetlenie mrugają co sekundę zmieniając 

kolor. 

 

 

Stan przeciążenia zasilacza: 

Ikona stanu oraz jej podświetlenie mrugają. UPS 

jest przeciążony, należy zredukować obciążenie. 

 

Tryb konwertera: 

Zasilacz pracuje w trybie konwersji 

częstotliwości. 

 

Złe baterie lub odłączone baterie： 

Ikona stanu baterii oraz podświetlenie mrugają. 

Należy sprawdzić czy baterie są podłączone lub 

wymienić je na nowe.   

 

Alarm： 

Alarm aktywny. Alarm nie związany z kondycją 

baterii, ich odłączeniem lub przeciążeniem. Ikona 

stanu oraz podświetlenie mrugają co sekundę.  
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Test Bateri: 

UPS wykonuje test baterii. 
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8 Utrzymanie i konserwacja 

 
1. Zasilacz powinien pracować w czystym pomieszczeniu, wolnym od kurzu, pyłu i innych 

zanieczyszczeń. 

2. Pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest UPS i moduły bateryjne powinno być klimatyzowane. 

3. Co pewien czas należy odkurzyć otwory wentylacyjne na przednim i tylnym panelu zasilacza. 

4. Żywotność baterii w znacznym stopniu zależy od środowiska pracy zasilacza (temperatura, 

wilgotność). Zalecana temperatura pracy ze względu na żywotność baterii – (15-25)C. 

5. Jeśli zasilacz nie był używany przez dłuższy czas, baterie mogą ulec rozładowaniu; by tego uniknąć 
mniej więcej raz na 3 miesiące należy podłączyć moduł bateryjny (lub kilka modułów) i włączyć 
zasilacz UPS na kilkanaście godzin (typowo 10 - 24h), aby doładować baterie. 

 
 

UWAGA! 
Zużyte baterie należy zastąpić bateriami takiego samego typu lub ich odpowiednikami! 

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia - mogą eksplodować! 
Nie otwierać ani nie dziurawić baterii, ponieważ zawarty w nich elektrolit jest szkodliwy dla skóry 

i oczu! 
 Bateria może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Podczas pracy z bateriami należy 

zastosować się do poniższych wskazówek! 
- zdjąć zegarki, obrączki lub inne metalowe przedmioty! 

- używać narzędzi z izolowanymi uchwytami! 
Sprzęt powinien być naprawiany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis 

producenta! 

 
 

8.1 Uwagi eksploatacyjne 

1. Nie wyrzucać zużytych baterii; nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować. 

2. Nie otwierać ani nie dziurawić baterii; uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu - może być 
toksyczny. 

3. Baterie mogą być przyczyną porażenia prądem stałym niebezpiecznym dla organizmu człowieka. 

4. Przy pracy z bateriami należy zastosować się do następujących wskazówek: 

 zdjąć z ręki zegarki, obrączki i inne metalowe przedmioty; 

 używać narzędzi z izolowanymi uchwytami; 

 nie kłaść metalowych narzędzi lub innych przedmiotów na bateriach; 

 nie odłączać i nie podłączać baterii od UPS-a w trakcie pracy; 

5. Wymiana baterii powinna być dokonywana wyłącznie przez przeszkolony w tym zakresie personel 
przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. 

6. W celu utylizacji zużytych baterii skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta. 
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9 Interfejs komunikacyjny 

 
Wszystkie gniazda portów komunikacyjnych ulokowane są na tylnym panelu zasilacza UPS. 

9.1 Port RS232 

Port RS232 może być wykorzystywany do współpracy z oprogramowaniem WinPower dostarczanym 
przez producenta. Aby ustanowić połączenie z komputerem należy podłączyć przewód pomiędzy 
złączem RS-232 na UPSie i jednym z odstępnych złącz DB-9 w komputerze. Podłączone 
oprogramowanie wymienia informacje z zasilaczem. Poniżej przedstawiono opis pinów złącza DB-9. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 11 Opis pinów złącza DB-9 

 
 
 

Numer 
Nazwa 

sygnału 
Funkcja 

Kierunek od 

UPS 

2 RxD Nadawanie Wyjście 

3 TxD Odbiór Wejście 

5 GND Sygnał wspólny -- 

 
 

 
 

9.2 Gniazdo wyłącznika awaryjnego (EPO) 

 
Gniazdo EPO służy do podłączenia przewodu wyłącznika awaryjnego (EPO), przeznaczonego do 
natychmiastowego odcięcia napięcia zasilającego odbiorniki w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej 
(np. pożaru). Zadziałanie wyłącznika powoduje całkowite wyłączenie zasilacza UPS.  
Styki EPO są normalnie otwarte (NO – Normal Open), zadziałanie EPO musi powodować zwarcie styków 
co skutkuje natychmiastowym  odłączeniem napięcia na wyjściu zasilacza UPS. 
 
Aby przywrócić normalny tryb pracy UPS po użyciu wyłącznika EPO, należy zmienić położenie styków 
wyłącznika EPO do pozycji normalnej (NO), a następnie skasować alarm na wyświetlaczu zasilacza 
poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez chwilę przycisku klawisza OFF. 
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9.3 SNMP 

 
SNMP (Simple Network Management Protocol) jest jednym z najpopularniejszych protokołów sieciowych. 
Za pomocą NMS (Network Management Station) można wykryć stan wszystkich urządzeń w sieci. 
 Na tylnym panelu zasilacza wbudowany został adapter, umożliwiający opcjonalne podłączenie karty 
SNMP. Dzięki karcie SNMP można połączyć zasilacz UPS z siecią a następnie monitorować jego stan.  
Karta SNMP obsługuje protokół SHTTP, dzięki czemu do monitorowania i konfiguracji zasilacza można 
używać przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer lub Netscape Communicator. Poza 
tym karta SNMP obsługuje Telnet i FTP do zdalnego monitorowania i uaktualnienia oprogramowania. 

 
Specyfikacja: 

 Automatyczne wykrywanie prędkości 10/100MNetwork. 

 Wspieranie protokołu: TCP / IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, TELNET, BOOTP, DHCP, FTP i 
SNMP v1. 

 Zdalne Aktualizacje oprogramowania i konfiguracji. 

 Wbudowany serwer WWW, umożliwiający monitorowanie / kontrolę UPS przez przeglądarkę. 

 Tryb terminal VT100 lub Telnet do konfiguracji SNMP. 
 
 
 

9.4 AS-400 (Dry Contact) 

Slot można wykorzystać do podłączenia dodatkowej opcjonalnej karty AS-40 wyposażonej w kilka wejść/ 
wyjśc typu Dry Contact. Sygnały dostępne są na złączu DB-9 wg poniższego opisu: 
 

Pin  Opis I/O Pin  Description I/O 

1 UPS Fail Output 6 Bypass Output 

2 Summary Alarm Output 7 Battery Low Output 

3 GND Input 8 UPS ON Output 

4 
Remote 

Shutdown 
Input 9 Line Fail Output 

5 Common Input    

 
 
 

 

Rys. 12 Opis DB-9 dla DryContact 
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10 Specyfikacja techniczna 

 

  Model COMBO 10K INNOVA 3/1 20K 

  Moc 10 kVA / 9kW 20 kVA / 18kW 

 Ilość faz WE : WY 3:1 / 1:1 
  Wejście 
  Napięcie zasilające 220 / 230 / 240 Vac  

  Zakres napięcia 110 – 276 Vac  

  Częstotliwość 50/60 ± 10% 

  Wejściowy współczynnik mocy ≥ 0,99 
  Wyjście 
  Moc 10 kVA / 9kW 20 kVA / 18 kW 

 Napięcie nominalne 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac 

  Regulacja napięcia 
statyczna/dynamiczna 

±1% / ±3% 

  Częstotliwość nominalna 50/60 ± 0,05 Hz 

  
Odporność na przeciążenia przy PF=0,8 

 < 112% - ciągłe, 123% - 5 min, 146% - 1 min., 168% - 10 
sek., >168% - 2 sek. 

  Sprawność w trybie On-Line / ECO Mode 95% / 99% 

 Współczynnik szczytu 3:1 
  Baterie 
 Typ Szczelne bezobsługowe,  AGM typ VRLA 

 Napięcie znamionowe baterii 288 Vdc 

 Max prąd w obwodzie baterii 41,5A 83A 

 Max ilość baterii wewnętrznych 2 x 24 x 9Ah/12V 

  Start z baterii  tak 

  Złącze baterii dodatkowych tak 

  Czas ładowania 3 – 4 godzin do 90% pojemności 

 Kompensacja temperaturowa napięcia 
ładowania 

-3 mV/ºC/ogniwo 

 Wymiary i masa 

  Wymiary UPS (SxGxW) 350mm x 650mm x 890mm 350mm x 650mm x 890mm 

  Masa UPS bez baterii 42 kg 43 kg 

 Masa UPS z bateriami podstawowymi 24 x 9Ah – 115 kg 2 x 24 x 9Ah – 183 kg 
  Sygnalizacja i porty komunikacyjne 
  Wskaźnik stanu pracy Wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy 

  Komunikacja RS-232, USB, REPO, Dry Contact, Parallel 
  Warunki środowiskowe 
  Poziom hałasu ≤ 50 dB (A) ≤ 52 dB (A) 

  Dopuszczalna temperatura pracy 0 °C ÷ 45 °C 

  Zalecana temperatura pracy 15 °C ÷ 25 °C 

  Temperatura składowania - 20 °C ÷ 40 °C 

  Wilgotność 0 ÷ 95% (bez kondensacji) 
  Normy 
  Odporność na zakłócenia EMI EN 62040-2 

  
Bezpieczeństwo 

CE, EN62040-1, EN 61000-4-1, EN 61000-4-2, EN 61000-
4-3,  

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-2-2, 
  Wyposażenie opcjonalne 
  - Adapter SNMP 

- Bezprzerwowy Bypass zewnętrzny, 
Serwisowy  
- AS 400 

- Dodatkowe baterie w modułach lub na rusztowaniach 
otwartych 
- Oprogramowanie zarządzające WinPower 
- Czujnik warunków środowiskowych 

  
 
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania. Czasy 
podtrzymania podane dla standardowego obciążenia komputerowego z dokładnością ±10%. 


