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Certifieringsstandarder
UPS-direktiv:
• Säkerhet:

IEC 62040-1: 2008 (C2)

•

EMC:		

IEC 62040-2: 2005, VCCI

•

Prestanda:

IEC 62040-3: 2010

CE-märkning (EN 62040-1: 2008 och EN 62040-2: 2006 (C1))
Utsläppsnivå CISPR 22 klass B: 2005 + A2 2006 (EN 55022)
Övertonsemissoner: IEC 61000-3-2 utgåva 3.2: 2009
Flimmeremissioner: IEC 61000-3-3 utgåva 2: 2008

VCCI Notice

EG-försäkran om överensstämmelse finns att få på begäran om produkten är försedd med CE-märkning.
Om du vill ha en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse, kontakta Eaton Power Quality eller gå in
på Eatons webbplats: www.powerquality.eaton.com

Specialsymboler
Här följer exempel på symboler som används på UPS:en eller tillbehören för att göra dig uppmärksam
på viktig information:

RISK FÖR ELSTÖT – Lägg märke till den varningsinformation som ges tillsammans med symbolen Risk
för elstöt.

Viktiga anvisningar som måste följas.

Kasta inte UPS:en eller UPS:ens batterier i de vanliga hushållssoporna.
Den här produkten innehåller förseglade bly-syra-batterier och ska kasseras i enlighet med anvisningarna i den här instruktionsboken.
För mer information, kontakta närmaste återvinningscentral.

Den här symbolen betyder att du inte ska slänga avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller
elektronisk utrustning (WEEE) i soporna. För att kassera produkten på rätt sätt, kontakta närmaste återvinningscentral.

Information, råd och hjälp.
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Innehåll

1. Inledning
Tack för att du har valt en EATON-produkt för att skydda din elektriska utrustning.
Vi har lagt ner stor omsorg på att utforma 5P-sortimentet.
Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom den här instruktionsboken så att du kan utnyttja alla
funktioner och finesser som finns i din UPS (Uninterruptible Power System, avbrottsfri kraftförsörjning).
Läs igenom häftet med säkerhetsanvisningarna innan du installerar din 5P.
Följ sedan instruktionerna i den här instruktionsboken.
Om du är nyfiken på EATONs övriga produktutbud och på vilka tillbehör som finns till 5P, gå in på vår webbplats www.eaton.com/powerquality eller hör av dig till din EATON-återförsäljare.

1.1 Miljöskydd
Vi på EATON har infört en miljöskyddspolicy.
Det innebär att vi tillämpar en eco-designmetod när vi utvecklar våra produkter.

Farliga ämnen
Den här produkten innehåller inte klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) eller asbest.

Förpackning
Dela upp de olika förpackningarna för att förbättra avfallshanteringen och underlätta återvinningen.
• Den kartong vi använder består till mer än 50 % av återvunnen kartong.
•

Säckar och påsar är tillverkade av polyeten.

•

Förpackningsmaterialen är återvinningsbara och är märkta med rätt symbol

01
PET

Material

Förkortningar

Nummer inuti
symbolerna

Polyetentereftalat

PET

01

Polyeten med hög densitet

HDPE

02

Polyvinylklorid

PVC

03

Polyeten med låg densitet

LDPE

04

Polypropylen

PP

05

Polystyren

PS

06

01
PET

Följ gällande bestämmelser för kassering av förpackningsmaterial.

När produkten är uttjänt
EATON tar hand om produkterna när de är uttjänta i enlighet med gällande bestämmelser.
EATON har ett samarbete med de företag som ansvarar för insamling och kassering av uttjänta produkter.

Produkten
Produkten är tillverkad av material som går att återvinna.
Demontering och kassering måste ske i enlighet med gällande avfallsbestämmelser.
När produkten är uttjänt ska den forslas till en anläggning där elektriskt och elektroniskt avfall tas omhand.

Batterierna
Produkten innehåller bly-syra-batterier som måste tas omhand i enlighet med gällande bestämmelser angående batterier.
Batteriet kan tas ut ur produkten så att det ska vara möjligt att följa bestämmelserna och lämna batteriet på
rätt inlämningsställe.
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2.1 Standardinstallation
Towermodeller

D

H

B

Beskrivning
5P
5P
5P
5P

650i
850i
1150i
1550i

Vikt
(kg/lb)
7,52 / 16,60
9,93 / 21,90
10,91 / 24,10
15,95 / 35,20

Mått (mm/inch)
DxBxH
345 x 150 x 233 /
345 x 150 x 233 /
345 x 150 x 233 /
445 x 150 x 233 /

13.6
13.6
13.6
17.5

x
x
x
x

5.9
5.9
5.9
5.9

x
x
x
x

9.2
9.2
9.2
9.2

Rackmodeller

D

H

B

Beskrivning
5P
5P
5P
5P

650i R
850i R
1150i R
1550i R

620-00082-02-i (sv)

Vikt
(kg/lb)
8.6 / 19.00
13.8 / 30.40
14.64 / 32.70
19.36 / 42.70

Mått (mm/inch)
DxBxH
363.5 x 438 x 43.2 / 14.3 x 17.2 x 1.7
509 x 438 x 43.2 / 20.0 x 17.2 x 1.7
509 x 438 x 43.2 / 20.0 x 17.2 x 1.7
554 x 438 x 43.2 / 21.8 x 17.2 x 1.7
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2.2 Towermodellernas baksida
5P 650i

5
6a
6b

3
2
1
4

7

8

5P 850i

5

(1) USB-port
(2) RS232-port
(3)	Kortplats för valfritt kommunikationskort
(4)	Anslutning för fjärrstyrt PÅ/AV eller
fjärrstyrd strömfrånslagning
(5)	Uttag för anslutning av kritisk utrustning (primärgrupp)
(6a)	Grupp 1: programmerbara uttag för
anslutning av utrustning
(6b)	Grupp 2: programmerbara uttag för
anslutning av utrustning
(7)	Uttag för anslutning av nätspänning
(8)	Jordskruv

6a
3

6b

2
1

7

4
8

5P 1150i

6a
5

3
2

6b

1
4

7

8

5P 1550i
6a
5

3
2

6b

1
4
8
7
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2.3 Rackmodellernas baksida
5P 650i R / 5P 850i R
7

2

1

4

1

4

8

5

6a 6b

3

6a

3

5P 1150i R
7

2

8

5

6b

(1) USB-port
(2) RS232-port
(3)	Kortplats för valfritt kommunikationskort
(4)	Anslutning för fjärrstyrt PÅ/AV eller
fjärrstyrd strömfrånslagning
(5)	Uttag för anslutning av kritisk utrustning (primärgrupp)
(6a)	Grupp 1: programmerbara uttag för
anslutning av utrustning
(6b)	Grupp 2: programmerbara uttag för
anslutning av utrustning
(7)	Uttag för anslutning av nätspänning
(8)	Jordskruv

5P 1550i R
3

620-00082-02-i (sv)

7

2

1

4

8

5

6a

6b
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2.4 Kontrollpanel
På UPS:en finns en grafisk LCD-display med fem knappar. Där kan man avläsa viktig information om själva
UPS:en, laddningsnivå, händelser, mätningar och inställningar.

Towermodeller
Indikator för
Indikator för
Larmnätdrift (grön) batteridrift (gul) indikator (röd)

Normal mode
100%
720W
800VA

100%
10min

Efficiency: ~98%

Escape

Upp

Ner

Enter

På/Avstängningsknapp

Rackmodeller
Larmindikator (röd)

Upp

På/Avstängningsknapp

Normal mode
100 %
720 W
800VA

Indikator för
batteridrift (gul)

100 %
10min

Escape
Enter

Efficiency: ~98%

Indikator för
nätdrift (grön)

Ner

I den här tabellen förklarar vi vad de olika indikatorlamporna betyder:
Indikatorlampa
Grön
Gul
Röd
Sidan 8

Status

Beskrivning

Lyser

UPS:en fungerar normalt

Lyser

UPS:en drivs med batteriet

Lyser

Pågående larm eller fel i UPS:en. Se ”Felsökning”
på sidan 18 för mer information.

620-00082-02-i (sv)

2.5 LCD-displayen
Driftstatus

Normal mode
100%
720W
800VA

Belastnings-/
utrustningsstatus

100%
10min

Batteristatus

Efficiency: ~98%
Information om verkningsgrad och belastningsgrupp

LCD-displayen är förinställd på att låta skärmsläckaren gå på efter 5 minuter utan aktivitet.
Efter 10 minuter utan aktivitet dämpas LCD-displayens bakgrundsbelysning automatiskt.
För att återställa skärmen trycker du på någon av knapparna.
I den här tabellen förklarar vi vad statusinformationen från UPS:en betyder
Obs! Om någon annan indikator lyser, se ”Felsökning” på sidan 18 för mer information.
Driftstatus
Standby mode (Standbyläge)

Möjlig orsak
UPS:en är avstängd och inväntar
startkommando från användaren

Åtgärd
Utrustningen får ingen spänningssläpps
matning förrän knappen
upp igen.

Normal mode (Normalläge)

UPS:en fungerar normalt.

UPS:en skyddar och förser utrustningen med ström.

In AVR mode (I AVR-läge)

UPS:en fungerar normalt, men nätspänningen är utanför gränsen för
normalläget.

UPS:en förser utrustningen med
ström via en automatisk spänningsregulator (AVR).
Utrustningen skyddas fortfarande
på normalt vis.

No beep (Inget pip)
On battery (Batteridrift)

Battery LED is on
1 beep every 10 seconds
(Batterilampan lyser
1 pip var 10 sekund)
End of backup time
(Backuptiden slut)

1 beep every 3 seconds
(1 pip var 3 sekund)
620-00082-02-i (sv)

Ett avbrott i nätspänningen har
UPS:en driver utrustningen via batinträffat och UPS:en är i batteriläge. teriet. Förbered dig på att stänga av
utrustningen.

UPS:en är i batteriläge och batteriladdningen är på väg att
ta slut.

Den här varningen är ungefärlig och
den faktiska tiden till avstängning
kan variera betydligt.
Beroende på hur stor belastningen
är på UPS:en kan varningen ”lågt
batteri” inträffa innan batteriet är
nere på en laddningsnivå på 20 %.
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2.6 Displayfunktioner
Tryck på knappen Enter (
) för att komma till menyalternativen. Använd de båda knapparna i mitten
( och ) för att bläddra i menyn. Tryck på knappen Enter (
) för att välja ett alternativ. Tryck på
knappen
för att avbryta eller gå tillbaka till den föregående menyn.

Menyöversikt för displayfunktionerna.
Huvudmeny
Measurements

Undermeny

Control

Load Segments

Start battery test
Reset fault state
Restore factory settings

Settings

Reset power usage
Local settings
Input / output settings
ON / OFF settings
Battery settings

Fault log
Identification

Displayinformation eller menyfunktion
Belastning W VA / Belastning A pf / Utspänning V Hz / Inspänning V
Hz / Batteri V min / Verkningsgrad / Strömförbrukning
Grupp 1: PÅ/AV
Grupp 2: PÅ/AV
De här kommandona åsidosätter användarinställningarna för belastningssegmenten.
Påbörjar ett manuellt batteritest
Rensar aktiva fel
Återställer alla inställningar till de ursprungliga värdena (UPS:en
måste startas om)
Rensar alla mätningar av strömförbrukning
Ställer in produktens allmänna parametrar
Ställer in parametrarna för in- och utgången
Ställer in PÅ/AV-villkor
Ställer in batterikonfigurationen
Visar händelselogg eller larm
UPS-typ / detaljnummer / serienummer / maskinvaruversion / kommunikationskortets adress

2.7 Användarinställningar
I den här tabellen anger vi vilka alternativ som användaren har möjlighet att ändra.

Local settings

Beskrivning

Tillgängliga inställningar

Standardinställningar

Language

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano]
[Português] [Español] [Русский]
Menyer, status, meddelanden och larm,
UPS-fel, händelseloggsinformation och
inställningar finns tillgängliga på de
angivna språken.
Ändra ljusstyrka och kontrast på LCDdisplayen för att anpassa den till de
ljusförhållanden som råder i rummet.
[Enabled] [Disabled on battery]
[Always disabled]
Aktivera eller inaktivera ljudsignalen när
ett larm utlöses.
[200 V] [208 V] [220 V] [230 V]
[240 V]
[Normal mode] [Extended mode]
I det utökade läget minskas låg inspänning till 150 V innan UPS:en går över till
batteri.
Det här läget kan användas om belastningen klarar av låg spänningsmatning.
[High] [Low]
High: för känslig utrustning UPS går
snabbt över till batteridrift när nätspänningen börjar bli dålig.
Low: för utrustning som klarar av sämre
nätspänning, om så är fallet växlar inte
UPS:en över till batteriet.
[No Delay] [1 s] [2 s]…[65354 s]
Den anslutna utrustningen spänningsmatas efter det att den inställda fördröjningen har passerats.

English
Kan väljas av användaren när
UPS:en sätts på för första gången.

LCD settings

Audible alarm

Output voltage
Input thresholds

In/Out settings

Sensitivity

Load segments Auto start delay

Sidan 10

Enabled

Väljs av användaren när UPS:en
sätts på för första gången.
Normal mode

High

Grupp 1: 3 s
Grupp 2: 6 s

620-00082-02-i (sv)

Beskrivning
Load segments
- Auto shutdown
delay
In/Out settings

ON/OFF settings

Battery settings

620-00082-02-i (sv)

Tillgängliga inställningar
[Disable] [0 s] [1 s] [2 s]…[65354 s]
Tillåter att viss utrustning hålls igång
under ett strömavbrott, medan annan
stängs av. Den här funktionen gör att
batteriet räcker längre.
Overload prealarm
[10 %] [15 %] [20 %] ... [100 %] [105 %]
Varnar när en förinställd kritisk procentuell belastningsnivå uppnås.
Cold start
[Disable] [Enable]
Gör det möjligt att starta produkten
med strömförsörjning från batteriet.
Den första kallstarten är alltid inaktiverad.
Forced reboot
[Disable] [Enable]
Om strömmen återvänder under
avstängningssekvensen:
om funktionen är aktiverad kommer
avstängningssekvensen att gå klart och
UPS:en vänta 10 sekunder innan den
startar om
om funktionen är inaktiverad kommer
avstängningssekvensen inte att gå klart
och UPS:en startar om genast.
Auto restart
[Disable] [Enable]
Gör att produkten kan starta om automatiskt när strömmen återvänder efter
att batteriet har laddats ur helt.
Energy saving
[Disable] [Enable]
Om det här läget är aktiverat stängs
UPS:en av efter 5 minuters backuptid, om ingen belastning känns av på
utgången.
Sleep mode
[Disable] [Enable]
Om det här läget är inaktiverat stängs
LCD-skärmen och kommunikationen
av omedelbart efter att UPS:en har
stängts av.
Om läget är aktiverat fortsätter LCDskärmen och kommunikationen att vara
på i 1 timme och 30 minuter efter att
UPS:en har stängts av.
Remote command
[Disable] [Enable]
Om det är aktiverat kan avstängning
och omstart göras via programvaran.
RPO delay
[0 s] [1 s ] [2 s]...[180 s]
Fördröjer det fjärrstyrda strömfrånslagningskommandot
Automatic battery
[No test] [Every day] [Every week]
test
[Every month]
Är endast tillgängligt om batteriladdningsläget är inställt på konstant laddning.
Low battery warning [1 %] [2 %] ... [100 %]
Larmet utlöses när den förinställda procenten av batterikapaciteten nås under
backuptiden.
Restart battery level [1 %] [2 %] ... [100 %]
Om inställningen är gjord sker automatisk omstart när den angivna batterinivån nås.
Battery charge mode [ABM cycling] [Constant charge]
Deep discharge pro- [Yes] [No]
tection
Om den är inställd på Yes (Ja) förhindrar UPS:en automatiskt
djupurladdning genom att tillämpa
spänningsgränsvärde för backuptidens
slut.

Standardinställningar
Grupp 1: Disable
Grupp 2: Disable

[105 %]

Enable

Enable

Enable

Disable

Disable

Enable

[0 s]

Every week
(vid konstant laddning,
annars enligt ABMmetoden för batteritestning)
20 %

0%

ABM cycling
Yes
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3. Installation
3.1 Packa upp och kontrollera innehållet
Towermodeller

1

4

5

3

2

6

Rackmodeller

1

4

2
3
5
8
7
6

(1) 5P UPS
(2) Snabbstarts- och säkerhetsinstruktioner
(3) Bruksanvisning och CD-ROM med IPSS (Intelligent Power Software Suite)
(4) 2 kablar för anslutning av sådan utrustning som ska skyddas
(5) RS232-kommunikationskabel
(6) USB-kommunikationskabel
(7) Kabelhållare (1 x 4 uttag på modellerna 650i R och 850i R, 1 x 6 uttag på modellerna 1150i R och 1550i R)
(8) 1U Rackmonteringssats (monteringsbleck endast för 650i R-modellen)
	Förpackningsmaterialet måste kasseras i enlighet med gällande bestämmelser för avfallshantering.
Återvinningssymbolerna är tryckta på paketeringsmaterialet så att det ska vara lättare att källsortera.

Sidan 12
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3.2 Installation av towermodellerna

3.3 Väggmontering av rackmodellerna (650i R / 850i R / 1150i R)
1

2

2
1

620-00082-02-i (sv)
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3. Installation
3.4 Installation av modellerna för rackmontering (endast 650i R)
Följ steg 1 till 3 i rackmontering.

1

2

3

3

2

3.5 Installation av rackmodellerna (850i R / 1150i R / 1550i R)
Följ steg 1 till 4 i modulmontering på skenor.

1

1

2
3

2
3

4
4

Skenorna och nödvändig utrustning beställs från EATON.
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3.6 Com-portar
Ansluta RS232- eller USB-port
RS232- och USB-kommunikationsportarna kan inte användas samtidigt.
1. A
 nslut RS232- (5) eller USB(6) kommunikationskabeln
till serie- eller USB-porten på
datorutrustningen.
5
2
1

6

2. A
 nslut den andra änden på
kommunikationskabeln (5)
eller (6) till USB- (1) eller
RS232- (2) kommunikationsporten
på UPS:en.
Nu kan UPS:en kommunicera
med EATON energisparprogram.

Installera kommunikationskorten (tillval)
Du behöver inte stänga av
UPS:en för att installera ett kommunikationskort.
1. T
 a bort locket till kortplatsen
(3) som hålls på plats med
skruvar.
2. S
 tick in kommunikationskortet i kortplatsen.
3. S
 kruva fast kortluckan igen
med de 2 skruvarna.

3

Egenskaper hos optokopplarkommunikationsporten (tillval)

•

 tift 1, 3, 4, 5, 6, 10:
S
används inte

•

 tift 2: gemensam returledS
ning (användare)

•

Stift 7: lågt batteri

•

Stift 8: batteridrift

•

 tift 9: UPS:en PÅ, utrustningS
en spänningsmatas

n.o.: normalt öppen kontakt
När en signal aktiveras sluts kontakten mellan den gemensamma returledningen (stift 2) och stiftet för motsvarande signal.
Kontaktegenskaper (optokopplare)

620-00082-02-i (sv)

•

Spänning: 48 V DC max

•

Ström: 25 mA max

•

Effekt: 1,2 W
Sidan 15
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4. Användning
4.1 Uppstart och normal användning
För att starta UPS:en:
Kontrollera att UPS:ens strömsladd är ansluten.
Displayen på UPS:ens frontpanel tänds och EATON-logotypen visas.
Kontrollera att UPS:ens statusbild visas .
Tryck in knappen
på UPS:ens frontpanel i minst 2 sekunder.
Visningen på frontpanelen ändras då till ”UPS starting...”
5.	Kontrollera att det inte visas några meddelanden eller larm på frontpanelen. Åtgärda eventuella aktiva
larm innan du fortsätter. Se ”Felsökning” på sidan 18.
	Om indikatorlampan
lyser, fortsätt inte förrän du har åtgärdat samtliga larm. Kontrollera UPS:ens status
på frontpanelen för att se vilka larm som är aktiva. Åtgärda larmen och gör en omstart om det behövs.
6.	Kontrollera att indikatorn
lyser med fast sken (det innebär att UPS:en fungerar normalt och att ansluten utrustning skyddas och spänningsmatas).
UPS:en ska vara i normalt läge.

1.
2.
3.
4.

4.2 Starta UPS:en på batteri
För att den här funktionen ska gå att använda måste UPS:en ha matats med nätspänning och samtidigt
haft aktiverad utgång åtminstone en gång.
Batteristarten kan inaktiveras. Se inställning av kallstart i ”ON / OFF settings” på sidan 11.
För att starta UPS:en på batteri:
på UPS:ens frontpanel tills displayen på UPS:en tänds och statusen
1.	Tryck ner knappen
”UPS starting...” visas.
	UPS:en går via standbyläge över till batteriläge. Indikatorn
lyser med fast sken.
UPS:en förser din utrustning med spänning.
2. Kontrollera om det finns aktiva larm eller meddelanden på UPS:ens frontdisplay, förutom meddelandet
om batteriläge och meddelanden som anger att nätspänning saknas. Åtgärda eventuella aktiva larm
innan du fortsätter.
Se ”Felsökning” på sidan 18.
	Kontrollera UPS:ens status på frontpanelen för att se vilka larm som är aktiva. Åtgärda larmen och gör
en omstart om det behövs.

4.3 Stäng av UPS:en
För att stänga av UPS:en:
på frontpanel i tre sekunder.
1. Tryck in knappen
	UPS:en börjar pipa och statusen ”UPS shutting OFF...” visas på displayen. UPS:en går sedan över till
standbyläge och indikatorn
slocknar.

4.4 Batteridrift
Övergång till batteridrift
•

UPS:en fortsätter att spänningsmata de anslutna enheterna även när det inte längre finns någon nätspänning. Batteriet avger den energi som behövs för att det ska vara möjligt.
och

lyser med fast sken.

•

Indikator

•

Ljudlarmet piper var tionde sekund.

De anslutna enheterna spänningsmatas från batteriet.
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Varning vid låg laddning i batteriet
•

Indikator

och

lyser med fast sken.

•

Ljudlarmet piper var tredje sekund.

Batteriet är nästan urladdat. Stäng av alla program som är igång på den anslutna utrustningen eftersom
UPS:en mycket snart kommer att stängas av automatiskt.

Batteribackuptiden slut
•

På LCD-displayen visas meddelandet ”End of backup time”.

•

Alla lampor släcks.

•

Ljudlarmen tystnar.

4.5 När strömmen kommer tillbaka
När strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott startar UPS:en om automatiskt (om inte omstartsfunktionen har inaktiverats) och den anslutna utrustningen spänningsmatas igen.

4.6 Fjärrstyrningsfunktioner för UPS
Det finns två fjärrstyrningsfunktioner att välja mellan på 5P.
• RPO: Remote Power Off (fjärrstyrd strömfrånslagning) gör att en fjärrkontakt kan användas för att koppla
ifrån all utrustning som är ansluten till UPS:en. UPS:en måste startas om manuellt.
•

ROO: Remote ON/OFF gör att knappen

kan fjärrstyras för att stänga av UPS:en.

De här funktionerna möjliggörs genom att en kontakt som är ansluten mellan lämpliga stift på konnektorn
(4) på UPS:ens baksida öppnas (se bilden nedan).

4

Ansluta och testa fjärrstyrningen
1. Kontrollera att UPS:en är avstängd och att nätsladden är urdragen.
2. Skruva loss skruvarna och ta bort konnektorn (4).
3. Anslut en normalt spänningsfri kontakt (60 V DC/30 V AC max., 20 mA max., 0,75 mm2 kabelarea)
mellan de båda stiften på konnektorn (4) (se diagram).
4

ning)

Öppen kontakt: UPS-avstängning
Sluten kontakt: UPS-start (UPS:en ansluten till nätspänningen och det finns) nätspänObs! PÅ/AV-knappen på UPS:en

åsidosätter fjärrkontrollfunktionen.

4

Öppen kontakt: UPS:en stängs av, lampan
tänds.
	För att återgå till normal drift, inaktivera den externa fjärrkontakten och starta om
UPS:en genom att trycka på knappen .
4. Sätt i kontakten (4) på baksidan av UPS:en.
5. Anslut och starta om UPS:en enligt den arbetsgång som beskrivs ovan.
6. Aktivera den externa fjärravstängningskontakten för att testa funktionen.
Varning. Den här kontakten får endast anslutas till SELV-kretsar.
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4. Användning

5. Underhåll
5.1 Felsökning
Driftstatus
Batterierna är inte anslutna

Möjlig orsak
UPS:en känner inte igen de interna
batterierna
Batterierna är inte anslutna

Överbelastning

Effektbehovet överstiger UPS:ens
kapacitet (större än 105 % av det
nominella värdet)

Batteriet är förbrukat

Batteriet är slut.

Händelse

En UPS-händelse inträffar

UPS-fel

Till exempel:
fjärrstyrd strömfrånslagning, RPOkontakten har aktiverats för att
stänga av UPS:en och förhindrar
nu omstart.
Det har uppstått ett internt fel i
UPS:en.

Åtgärd
Om problemet kvarstår, kontakta
din lokala servicerepresentant.
Kontrollera att alla batterier är
ordentligt anslutna. Om problemet
kvarstår, kontakta din lokala servicerepresentant.
Koppla bort en del av den utrustning som är ansluten till UPS:en.
UPS:en fortsätter att fungera,
men kan eventuellt stängas av om
belastningen ökar. Larmet återställs
när tillståndet upphör.
Kontakta din servicerepresentant
angående utbytesbatteri.

Ställ om kontakten till normalläget
och tryck på knappen
för att
starta om.

UPS:en skyddar inte längre
utrustningen.
Skriv upp larmmeddelandet och
UPS:ens serienummer och kontakta
sedan din servicerepresentant.
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5.2 Byta batterimodul
Säkerhetsrekommendationer
Batteriet kan orsaka elstötar och hög kortslutningsström. Innan du hanterar batteridelarna
måste du vidta följande säkerhetsåtgärder:
• ta av klocka, ringar, armband och alla andra metallföremål från händer och armar,
•

använd verktyg med isolerat handtag.

Ta bort batteribehållaren på towermodellerna

A-T
 a bort frontpanelen.
A

B-K
 oppla ur batteriblocket genom att
dra isär de båda kontakterna
(dra aldrig i ledningarna).

B

C

C-T
 a bort plastskyddskåpan som sitter
framför batteriet (en skruv).

D

D-D
 ra i plastfliken för att ta bort batteriblocket och byta det.

Montera den nya batterimodulen
Upprepa arbetsstegen ovan i omvänd ordning.
• Använd bara batterier från EATON för att vara säker på att få en trygg och fullgod funktion.
• Var noga med att trycka ihop kontaktens båda delar ordentligt när du sätter tillbaka batterimodulen.
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5. Underhåll

5. Underhåll
Ta bort batteribehållaren på rackmodellerna

A-T
 a bort frontpanelen.

A

B-T
 a bort den vänstra delen av frontpanelen genom att trycka
på knappen och sedan föra delen
åt sidan.

B

C-K
 oppla ur batteriblocket genom
att dra isär de båda kontakterna
(dra aldrig i ledningarna).
C

D-T
 a bort metallskyddskåpan som sitter framför batteriet (två skruvar).
D

E-D
 ra i plastfliken för att ta bort
batteriblocket och byta det.
E

Montera den nya batterimodulen
Upprepa arbetsstegen ovan i omvänd ordning.

• Använd bara batterier från EATON för att vara säker på att få en trygg och fullgod funktion.
• Var noga med att trycka ihop kontaktens båda delar ordentligt när du sätter tillbaka batterimodulen.
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6.1 Tekniska specifikationer
Filter

Automatisk spänningsregulator

Laddare

Växelriktare

Batteri

Tower
Rack
Uteffekt
vid 230 V
Uteffekt
vid 208 V
Uteffekt
vid 200 V
• Nominell ingångsspänning
• Ingångsspänningsområde
• Ingångsfrekvensområde
• Spänning
• Frekvens
• Standard

5P 650i
5P 850i
5P 1150i
5P 1550i
5P 650i R
5P 850i R
5P 1150i R
5P 1550i R
650 VA
850 VA
1150 VA
1550 VA
420 W
600 W
770 W
1100 W
585 VA
765 VA
1035 VA
1395 VA
378 W
540 W
693 W
990 W
585 VA
765 VA
1035 VA
1395 VA
378 W
540 W
693 W
990 W
Ingångseffekt, växelström
Enfas 200–240 V
160 till 294 V (1)
47 till 70 Hz (50 Hz-system), 56,5 till 70 Hz (60 Hz-system) (2)
Utgång vid batteridrift
200/208/220/230/240 V (-10/+6 %) (3)
50/60 Hz ±0,1 Hz
Batteri (förseglat bly-syra, underhållsfritt)
Tower
1 x 12 V
2 x 12 V
2 x 12 V
3 x 12 V
9 Ah
7 Ah
9 Ah
9 Ah

2x6V
9 Ah
• Drifts- temperaturintervall
• Förvaringstemperaturintervall
• Relativ luftfuktighet
• Buller

Rack
4x6V
4x6V
7 Ah
9 Ah
Omgivning
0 till 35 °C
-15 till +50 °C

6x6V
9 Ah
0 till 40 °C

0 till 90 % (utan kondensation)
< 40 dBA

(1) De övre och nedre gränsvärdena kan ställas om med hjälp av UPS-inställningarna (upp till 150–294 V).
(2) Upp till 40 Hz i lågkänslighetsläge (programmeras via UPS-inställningarna).
(3) Kan ställas om till 200/208/220/230/240 V, det inställda värdet måste vara detsamma som växelströmskällans.

Om apparaten används inom EU-området ska ett externt överspänningsskydd på 16 A/250 V som uppfyller
IEC/EN 60898-1 anslutas mellan vägg och UPS.
Om apparaten används i USA ska ett externt överspänningsskydd på 20 A/250 V anslutas mellan vägg
och UPS.
Den här produkten är utformad för IT-strömfördelningssystem.
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6. Bilagor
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