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Dôležité upozornenie! 
 

Ďakujeme, že ste si vybrali LEGRAND UPS Systém pre vaše kritické aplikácie. 
 
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o uvedení do prevádzky, používaní a technických vlastnostiach UPS. 
Obsahuje tiež bezpečnostné informácie pre obsluhu a pokyny pre zabezpečenie vašej kritickej záťaže. Odporučenia o 
používaní podrobne popísané v tomto manuáli sú nutné pre správne a bezpečné použitie UPS. 
 

 
 

 

 
Jednotky, ktoré sú označené značkou CE, sú v súlade s normou: EN 62040-1 a EN 62040-2.  
 
 
 
 
 

 

Pred prácou s týmto zariadením si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku. 

 
 
 

Uchovávajte tento návod v kapse predného krytu UPS pre rýchly prístup k informáciám! 

 
 
 

Kopírovanie, úpravy alebo preklad tejto príručky bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti 
Legrand sú zakázané, s výnimkou oprávnení vyplývajúcich z autorského zákona. 

 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických špecifikácií a dizajnu bez predošlého upozornenia. 

 

LEGRAND si vyhradzuje právo zmeniť informácie v tomto dokumente bez predošlého upozornenia. 
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Popis symbolov použitých v príručke 
 

 

 
 
Popis skratiek použitých v príručke 
 
UPS: Uninterruptible Power Supply – Zdroj neprerušiteľného napájania 
ESD: Emergency Switching Device – Núdzové prepínacie zariadenie 
RS232: Serial Communication Protocol – Sériový komunikačný port 
RS485: Serial Communication Protocol – Sériový komunikačný port 
MODBUS: Modicon Communication Protocol – Otvorený komunikačný protokol 
SNMP: Simple Network Management Protocol – Komunikačné rozhranie 
V: Voltage  – Napätie 
A: Ampere – Prúd 
P: Power – Výkon 
 
 
Pre napájanie zo siete, Pomocné napájanie zo siete, výstup, batériový odpojovač a údržbový Bypass prepínač   
„ON“: Closing the Circuit – Uzavretý (zopnutý) obvod 
„OFF“: Opening the Circuit  – Otvorený (rozopnutý) obvod 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Tento symbol poukazuje na pokyny, ktoré sú zvlášť dôležité. 

 

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ nie sú dodržiavané 
inštrukcie príručky. 

 

 

Tento symbol poukazuje na nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia v prípade 
nedodržania pokynov príručky. 

 

 

Všetok baliaci materiál musí byť recyklovaný v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, kde je 
systém nainštalovaný. 
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1. ÚVOD   
1.1. Prehľad  

Ďakujeme, že ste si vybrali UPS LEGRAND Keor T. 
KEOR T bol navrhnutý s pokročilými technológiami a komponentmi najnovšej generácie. Uspokojí tak i najnáročnejších 
užívateľov s najvyššími požiadavkami na výkon a spoľahlivosť. 
Tento UPS má za cieľ byť efektívny, funkčný, bezpečný a veľmi jednoducho inštalovateľný a prevádzkovateľný. Legrand 
študoval najlepší spôsob, ako zladiť high-tech výkon a jednoduché použitie, teda „user friendly“ technologicky vyspelé 
výrobky.  
 
KEOR T dodáva maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre všetky typy IT zariadení, terciárne aplikácie, osvetlenia alebo 
budovy. 
Okrem toho sú štandardy Legrand pre výskum a vývoj, výber dodávateľa a výroby v súlade s najvyššou úrovňou kvality. 
Tento výrobok je vyrobený v ISO 9001 a ISO 14001 certifikovanej továrni v plnom súlade so zákonmi eko-dizajnu. 
Systém UPS Keor T je vyrobený v súlade s platnými smernicami Európskeho spoločenstva a s technickými normami 
platnými v súlade s označením CE potvrdené vyhlásenie o zhode vydané výrobcom. 
 
Technológia & Architektúra 

Výnimočnosťou Keor T je Online s dvojitou konverziou Operation (VFI-SS-111, ako je definované odkazom na normu EN 
62040-3) na základe schopnosti dodávať napätie, s dokonale stabilizovanou frekvenciou a amplitúdou, a to aj v prípade 
extrémnej zmeny sieťového napájania. 
Technológia spínania 3-Level použitého v tomto produkte je najnovšie riešenie pre zaistenie vysokej energetickej 
účinnosti aj pri nízkom zaťažení.  
 
Energetická účinnosť Keor T prevyšuje minimálne požiadavky stanovené kódexom správania o energetickej účinnosti a 
kvalite európskych AC UPS definované EC. 
 
KEOR T predstavuje najlepšie riešenie kombinujúce vysoký výkon, nízke náklady na správu a jednoduchú obsluhu a 
údržbu: 
• duálny vstup, 
• užívateľsky prívetivá dotyková obrazovka, 
• UPS pomocou LED panela (semaforová signalizácia) dáva okamžitú diagnostiku systému za akýchkoľvek podmienok, 
• možnosť interných batérií, rovnako ako široká škála externých batériových skriniek, 
• izolačný transformátor môže byť namontovaný vnútri skrine UPS na vyžiadanie, 
• integrovaný údržbový Bypass, 
• možnosť paralelného zapájania pre zvyšovanie výkonu, 
• dostupnosť rôznych typov komunikačných rozhraní. 

1.2. Manuál  

• Účelom tejto príručky je poskytnúť potrebné informácie pre bezpečné používanie zariadenia a vykonávanie 
základných úkonov prvej úrovne a prípadné riešenie problémov v rámci používateľa.  

• Táto príručka je určená pre osoby preškolené a vzdelané pre prácu, kde nastáva ohrozenie elektrickým prúdom. 
• Táto príručka je určená osobám všeobecne identifikovaným ako „Užívateľ“, ktoré budú mať potrebu a/alebo 

povinnosť poskytovať pokyny alebo obsluhovať priamo toto zariadenie UPS.  
• Úpravy, preventívne a servisné úkony údržby nie sú riešené v tejto príručke, pretože sú vyhradené výlučne pre 

kvalifikovaných a autorizovaných pracovníkov Legrand alebo zmluvou viazaných partnerov.  
• Uvedené použitie a konfigurácia obsiahnuté v príručke sú jediné povolené výrobcom. Nepoužívajte odporúčania a 

pokyny inak než v súlade s uvedenými údajmi. Akékoľvek iné použitie musí byť dohodnuté a odsúhlasené výrobcom 
a v takomto prípade musí byť nový pokyn pridaný ako príloha k príručke. 
Užívateľ môže zariadenie používať v súlade s osobitnými platnými právnymi predpismi, ktoré existujú v krajine, kde 
je zariadenie inštalované. 

• Používanie sa v tejto príručke viaže taktiež k zákonom, smerniciam atď. a užívateľ ich musí poznať a dodržiavať. 
• V prípade konzultácií s výrobcom, prípadne autorizovanou osobou, uvádzajte, prosím, označenie na typovom štítku 

a sériové číslo zariadenia. 
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• Príručka musí byť uchovaná pre zariadenie po celú dobu životného cyklu a pokiaľ je to nutné (napr. škody, ktoré mu 
bránia v konzultovaní aj čiastočne), musí užívateľ požiadať Výrobcu o novú kópiu a uvedie údaj o kópii na príručku aj 
na miesto uloženia v priehradke na toto určenej. 

• Príručka odráža stav techniky v okamihu, keď zariadenie bolo uvedené na trh, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. 
Publikácia je platná v súlade so smernicami platnými k danému dátumu. Príručku nemožno považovať za 
dostatočnú, pokiaľ nastala aktualizácia noriem alebo zmien, ktoré boli vykonané v zariadení. 

• Akákoľvek zmena či doplnenie zaslané výrobcom musí byť spojené s pôvodnou príručkou a stať sa jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

• Výrobca je vždy k dispozícii pre svojich zákazníkov pre poskytovanie ďalších informácií a bude brať do úvahy všetky 
návrhy s cieľom zlepšiť túto príručku tak, aby bola ešte bližšie k požiadavkám, pre ktoré bola vypracovaná. 

• Pokiaľ je zariadenie ďalej predané, musí túto skutočnosť primárny užívateľ oznámiť výrobcovi, rovnako ako všetky 
zmeny či históriu prevádzky zaznamenanú ako súčasť príručky.  

 
 

 
 

 
 

 
 
Toto zariadenie je označené značkou CE a je v súlade s normou:  EN 62040-1 a EN 62040-2.  
 
 

  

 

Pozorne si prečítajte celý návod pred začatím akejkoľvek práce či manipulácie so zariadením. 

 
 
 

Uchovávajte tento návod v kapse UPS predného krytu pre jednoduchý prístup! 

 
 
 Reprodukcia čiastočne alebo úplne, úpravy alebo preklad tohto manuálu sú zakázané aj elektronickými 

prostriedkami bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Legrand, s výnimkou prípadov 
povolených zákonmi o autorských právach. 

 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických špecifikácií a dizajnu bez predchádzajúceho 
upozornenia. 

 
LEGRAND si vyhradzuje právo zmeniť informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho 
upozornenia. 

 
 
 
 



  

3 
 

2. ZÁRUKA  
2.1. Podmienky záruky 

• Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia UPS do prevádzky oprávnenými zamestnancami Legrand, prípadne 
autorizovaným zmluvným partnerom. 

• UPS vrátane všetkých vnútorných častí je v rámci záruky Legrand.  
• Pokiaľ príde k poruche UPS vinou komponentu, výroby alebo inštalácie (ak je vykonaná prostredníctvom 

autorizovaného partnera Legrand UPS) s problémami v priebehu záručnej doby, UPS bude opravený (súčiastky a 
práca) výrobcom v rámci záruky.   

 

2.2. Strata záruky a povinnosti 

Záruka neplatí, pokiaľ: 
• UPS nie je udržiavaná autorizovaným personálom Legrand UPS, prípadne autorizovaným zmluvným partnerom 

Legrand, 
• UPS nie je použitá v súlade s podmienkami prevádzky a inštalačného návodu, 
• produktový štítok so sériovým číslom bol odstránený alebo stratený. 
 
Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne vady alebo škody spôsobené: 
• zanedbávaním, nehodami, nesprávnym použitím, zneužitím, 
• zlyhaním z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti alebo vyššej moci (úder blesku, záplavy... atď.), 
• vykladaním a poškodením dopravy a zlyhaním pri dodávke, 
• poškodením alebo nehodami spôsobenými nedbalosťou, nedostatočnými kontrolami alebo údržbou, alebo 
nesprávnym použitím výrobkov, 
• chybnou elektroinštaláciou, 
• chybami vzniknutými buď z návrhov, alebo ich častí vložených alebo dodaných kupujúcim, 
• chybami a poškodením ohňom a bleskom, 
• poruchami v dôsledku zmien v produktoch bez súhlasu Legrand, 
• neodbornou montážou, skúšaním, prevádzkou, údržbou, opravami, úpravami alebo zmenou akéhokoľvek druhu 
neoprávnenými osobami. 
 
V týchto prípadoch výrobca opraví zariadenie za poplatok a nie je zodpovedný za prepravu zariadenia. 
 
Záruka na batérie neplatí, ak teplota v miestnosti prekročí viac ako 23 °C. 
Predĺžená záruka na batérie neplatí, pokiaľ: 
• UPS nebolo skontrolované, 
• ročná preventívna údržba nebola vykonaná autorizovaným zmluvným partnerom. 
 
UPS môže obsahovať batérie, ktoré boli nabíjané 24 hodín min. po 6 mesiacoch trvania skladovania, aby sa zabránilo 
hlbokému vybitiu batérie. Záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré utrpeli hlboké vybitie. 
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3. BEZPEČNOSŤ  
3.1. Dôležité upozornenia k UPS  

• Zariadenie môže byť inštalované výhradne poverenými a oprávnenými osobami Legrand UPS, prípadne 
autorizovaným zmluvným partnerom Legrand. 

• Tento návod obsahuje dôležité pokyny, ktoré by ste mali dodržiavať pri inštalácii i údržbe UPS a batérií. Pred použitím 
zariadenia si, prosím, prečítajte všetky pokyny a chráňte tento návod pre ďalšie použitie. 
• Nevykonávajte úkony mimo inštrukcií napísaných v tejto príručke. Môžu viesť k možným poraneniam obsluhy alebo 

poškodenia zariadenia. 
• Podľa IEC 62040-2 je tento produkt pre komerčné a priemyselné aplikácie. V inom prostredí môžu byť potrebné 
špecializované inštalácie alebo ďalšie opatrenia, aby sa zabránilo nesúladu s požadovanými podmienkami a pravidlami. 
• Aj pri odpojení všetkých pripojení môže zostať zvyškové napätie kondenzátorov a/alebo vysoké teploty na 
pripojovacích svorkách aj vnútri UPS. Pred prácou na svorkách skontrolujte, či sú medzi všetkými terminálmi zapojené 
PE a že žiadne nebezpečné napätie nie je prítomné. 
• Zariadenie musí byť riadne zabalené počas prepravy a správne vybavenie by malo byť použité na prepravu. Nikdy sa 
nesmie prepravovať v horizontálnej polohe. 
• UPS musí byť vždy vo zvislej polohe. Uistite sa, že podlaha môže podporovať hmotnosť systému. 
• UPS je určená na použitie v interiéri. Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, inštalujte túto 
UPS v miestnosti s riadenou teplotou a vlhkosťou vnútorného prostredia, bez vodivých nečistôt. Okolitá teplota nesmie 
prekročiť 40 °C (104 °F). Nepracujte v blízkosti vody alebo nadmernej vlhkosti (95 % maximum bez kondenzácie). 
• Obráťte sa na miestneho prevádzkovateľa recyklácie alebo nebezpečného odpadu pre informácie o správnej likvidácii 
použitých akumulátorov alebo UPS. 
• • V prípade mimoriadnej situácie (poškodená skriňa, skrine alebo pripojenie, vniknutie cudzích látok do skrine a 

pod.) okamžite deaktivujte UPS a obráťte sa na technickú pomoc centra Legrand. 

3.2. Dôležité upozornenia k batériám 

• Batérie môžu byť inštalované výhradne poverenými oprávnenými osobami Legrand UPS, prípadne odbornými 
technickými pracovníkmi autorizovaného zmluvného partnera Legrand. 
• Nehádžte batérie do ohňa. Batérie môžu explodovať. 
• Neotvárajte ani nepoškodzujte batérie. Uvoľnený elektrolyt je škodlivý pre pokožku a oči. Môžu byť toxické. 
• V prípade kontaktu elektrolytu s kožou okamžite umyte zasiahnutú pokožku vodou a vyhľadajte lekára. 

• Batérie môžu predstavovať nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vysokých skratových prúdov. 

3.3. Popis symbolov a štítkov 

 

 

 

Informácie týkajúce sa bezpečnosti UPS, batérií, záťaže a užívateľa sú zhrnuté nižšie. Zariadenia by 
nemali byť nainštalované pred úplným a dôkladným prečítaním manuálu. 

 
PE: OCHRANNÝ VODIČ (ZEM) 

 

PB:  OCHRANNÉ OHRANIČENIE 

  

 

NEBEZPEČENSTVO! VYSOKÉ NAPÄTIE (čierna/žltá) 

 

Tento symbol poukazuje na pokyny, ktoré môžu viesť k zraneniu obsluhy alebo poškodeniu zariadenia, 
pokiaľ nie sú dodržané správne inštrukcie. 
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4. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY 
 
Záložné zdroje (UPS), najdôležitejšou funkciou je ochrana dôležitých a citlivých záťaží v nepravidelných silových 
podmienkach. Sú používané pre zásobovanie neprerušiteľnou energiou k týmto zaťaženiam v týchto nepravidelných 
silových podmienkach a poskytujú regulovanú dodávku elektrickej energie do zariadenia ako IT zariadenie, priemyslu, 
nemocníc, úradov a ďalších. 
 
Keor T UPS počas prevádzky meniča poskytuje stabilnú čistú sínusoidu. Tento čistý sínusový výstup nie je ovplyvnený 
kolísaním vstupného napätia. To pomáha predĺžiť životnosť citlivých aplikácií. Účinník prúdu spotrebovaného od 
sieťového napätia je takmer jedna. Nie je žiadny problém na generátore alebo izolácii transformátora. Reaktívna 
spotreba energie sa znižuje. 
 
Pri výpadku sieťového napätia energiu potrebnú pre záťaž zaisťujú interné batérie (alebo batérie v pripojených 
externých batériových skriniach). Tieto batérie sú dobíjané inteligentnými obvodmi pre nabíjanie batérií pri sieťovom 
napätí. Batérie sú olovené batérie (VRLA) a nevyžadujú žiadnu údržbu až do konca svojej životnosti. 
 
V prípade dlhšieho preťaženia alebo zlyhania striedača UPS prepne na obtokovú linku (Bypass) a záťaž je napájaná zo 
sieťového napätia. Keď sa podmienky vrátia späť do normálu, bude UPS pokračovať v napájaní záťaže cez invertor 
(striedač). 
 
Kontrolu a riadenie UPS vykonáva Digital Signal Processor (DSP), ktorý je 200-krát rýchlejší ako štandardný 
mikroprocesor. To pomáha, aby bolo vaše UPS múdrejšie. DSP využíva všetky zdroje za optimálnych podmienok, 
rešpektuje podmienky zlyhania a komunikuje s počítačovým systémom. 
 
UPS môže byť prevádzkovaný v jednom z nasledujúcich prevádzkových režimov v závislosti od stavu 
spoločného/pomocného sieťového napätia, batérií, bypassu, UPS a/alebo preferencií používateľa. 
 
Bloková schéma UPS v Prílohe 6: Popis UPS a blokového diagramu. 
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4.1. Režim Online  

Energia je čerpaná zo sieťového napätia. Zaťaženia sú napájané cez usmerňovač a striedač. Striedavé napätie na vstupe 
sa prevádza na jednosmerné napätie, ktoré tento usmerňovač premení na striedavé napätie so stabilnou sínusovou 
krivkou, amplitúdou a frekvenciou. Výstupné napätie a frekvencie možno nastaviť pomocou predného panela. Výstupné 
napätie je sínusové a má regulovanú amplitúdu a frekvenciu. Je nezávislé od vstupného napätia. Zaťaženia nie sú 
ovplyvnené poruchami sieťového napätia. 
 
Ak sieťové napätie a frekvencia sú v prijateľnom rozmedzí, Online Prevádzka je možná. 
Skontrolujte podľa Prílohy 4: Technické špecifikácie. 
 
Horná hranica sieťového napätia je nezávislá od zaťaženia v percentách, a to je f-N: 270 V. UPS prepne do režimu 
prevádzky na batérie, keď sieťové napätie je na hranici f-N: 270 V. Sieťové napätie je nutné znížiť pod f-N: 260 V pre 
návrat UPS prevádzky online. 
 
On-line prevádzkové podmienky 
* V prípade Online Prevádzky je UPS nastavená ako prevádzkový režim UPS, sieťové napätie je v medziach a/alebo ak 
nie je abnormálny stav (prehriatie, preťaženie, zlyhanie... atď.), UPS pracuje v on-line prevádzke. Okrem porúch, len čo 
budú odstránené abnormálne podmienky, UPS sa prepne do prevádzky online automaticky. 
v V prípade bypassu je nastavená ako prevádzkový režim UPS a napätie a frekvencia sú mimo limitu obchvatu, ale v 
rámci limitov usmerňovača, UPS prepne do prevádzky online.  

4.2. Režim Batérie 

Pri tomto režime je energia čerpaná z batérií. Záťaž je napájaná cez meniče. Výstupné napätie je sínusové a má 
regulovanú amplitúdu aj frekvenciu. 
Napätie z batérií by malo byť v prijateľných medziach a povolené meničom pre správnu činnosť UPS v prevádzke v 
tomto režime. 
 
UPS pracuje v prevádzke na batérie v týchto prípadoch: 
v UPS pracujúce v on-line prevádzke a ak frekvencia/krivky/efektívna hodnota sieťového napätia presahujú medze 
usmerňovača.  
v UPS pracuje v režime obtoku (bypass) a frekvencia/krivky/efektívna hodnota sieťového napätia sú nad rámec Bypass 
limitov.  
v Ak je nastavenie Inverteru (striedača) „YES“ a RECTIFIER (usmerňovača) „NO“ – vybrané vo voľbách na prednom 
riadiacom paneli (Voľby menu výhradne pre autorizovaných servisných pracovníkov).  
 
UPS Keor T pracuje s jedným alebo viacerými paralelne zapojenými stringami 2 x 30 ks batérií s vyvedeným stredom 
(neutrálom). 
 
Ukážka zapojenia batériového stringu: 
 

 
Dva sériové reťazce s centrálnym a so stredovým bodom – Neutral potenciál 

 

Riadenie batérií a doba zálohovania 
 
Ak UPS pracuje v režime online alebo v režime bypass – priebežne počíta a zobrazuje zostávajúci záložný čas. 
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Vypočítané hodnoty budú však optimálne a presné až pár minút po tom, čo sa UPS prepne do prevádzky na batérie. 
 

Doba autonómie závisí od typu batérií, množstva, kapacity, situácie a úrovne zaťaženia. UPS prestane dodávať energiu 
pre záťaž v prípade, že napätie batérií klesne pod určitú hodnotu. 
 
Životnosť batérií je závislá od niektorých parametrov, ako je typ batérií, nabíjacie a vybíjacie cykly, hĺbka vybitia, teplota 
a podmienky prostredia. Prosím, skontrolujte podľa technickej špecifikácie ideálne podmienky pre batérie aj vzhľadom 
na životné prostredie. Použitie batérií mimo určeného teplotného rozsahu zásadne zníži životnosť aj prevádzkovú dobu 
batérií. 
 

4.3. Režim Bypass   

UPS prepína záťaž automaticky na sieťové napätie z dôvodu ochrany pri abnormálnych podmienkach. 
V prípade, že UPS pracuje v on-line režime, prepne automaticky na obtok (v prípade, že sieťové napätie a frekvencia sú 
v medziach bypassu) v prípade nasledujúcich podmienok: 
 
*  počas spúšťania,	
*  Bypass Priorita, 
*  porucha Inverteru (striedača), 
*  dlhšie preťaženie, výstupný skrat, 
*  vysoká teplota chladiča. 
 
Po tom, čo sú eliminované tieto podmienky, UPS sa automaticky vráti do režimu striedača. 
 
 

 
Bypass – Rozsah napájacieho napätia 
 
Sieťové napätie musí byť v určitom rozsahu pre bypass. Tolerancia napätia je nastavená ± 18 % výstupného napätia v 
továrni. Napríklad: v prípade, že výstupné napätie je Ph-Ph: 400 V, tolerancia rozsahu obtokového napätia je Ph-Ph: 328 
V – 472 V. V prípade, že vstupné napätie klesne pod Ph-Ph: 328 V alebo zvýšenie nad pH-Ph: 472 V; a ak UPS beží v 
režime Bypass, UPS sa prepne do režimu online prevádzka. Ak UPS beží v režime online, nemôže prepnúť do ručného 
prevádzkového režimu, aj keď dôjde k poruche. V prípade, že batérie a striedač sú schopné dodať energiu pre záťaž, 
UPS sa prepne do Batériového prevádzkového režimu. 
 
Toleranciu napätia režimu Bypass možno nastaviť na želanie zákazníka v limite medzí prostredníctvom servisného 
technického pracovníka Legrand alebo autorizovanou vyškolenou a oprávnenou osobou.  
 
Pre návrat do režimu Bypass by sieťové napätie malo byť + 5 V nad dolným limitom, -5 V dole z horného limitu 
bypassových limitov. Predvolené nastavenia sú Ph-Ph: 333 V – 465 V pre Ph-Ph: 400 V UPS. 

  

  
Dlhšie preťaženia v bypass režime môže spôsobiť tepelné/magnetické spustenie ochrán. V tomto 
prípade bude celé zaťaženie odstavené. 
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4.4. Režim Eco 

Eco Prevádzkový režim môže byť zvolený pomocou ponuky Príkazy. 
Účelom použitia tohto režimu je zníženie spotreby, no oproti tomu sú možné riziká (napr. prepätie atď.). Pri 
zariadeniach s prídavným zdrojom energie je toto napájané priamo z tohto prídavného zdroja el. energie. 
Záťaž napájaná sieťovým napätím tak dlho, pokiaľ sú napätie a frekvencie v povolených medziach. Režim Dvojitej 
konverzie je v pohotovostnom režime, ale zároveň zaisťuje dobíjanie batérií. 
 

 
UPS sa prepne do iného režimu v prípade, že sieťové napätie a frekvencia ide nad rámec limitov Bypassu. UPS sa vráti 
do režimu Eco po návrate hodnôt v medziach limitov. 
 

 
4.5. Prevádzka bez režimu 
 
Tento režim sa používa na vykonávanie nastavení prostredníctvom predného panela alebo servisného softvéru. Ak 
chcete spustiť prevádzku bez režimu, všetky ističe musia byť v polohe „0“ okrem ističa Q1 vstupného obvodom a Q4 
bypassu. V tomto režime UPS nedáva výstupné napätie pre napájanie záťaže. Po vykonaní všetkých nastavení 
realizovaných počas prevádzky bez režimu by malo byť UPS reštartované pre nové nastavenie parametrov, ktoré majú 
byť uložené a funkčné. 
 
4.6. Prevádzka na Bypass (obtok) 
 

 
Údržbový Bypass umožňuje užívateľovi izolovať elektronické obvody UPS od sieťového napätia a záťaž bez prerušenia 
prevádzky pripojením záťaže priamo do bypassovej linky. Táto funkcia je užitočná pri čakaní na servisných pracovníkov a 
mala by byť vykonávaná iba školeným personálom. 
 

 

4.7. Prevádzka s externým údržbovým mechanickým bypassom (voliteľné príslušenstvo) 

Externý manuálny bypass údržby môže byť inštalovaný v bežnom rozvádzači, v mieste, kde je Keor T nainštalovaný, 
alebo v externom bypass paneli, ktorý sa dodáva na želanie. 
Tento režim umožňuje užívateľovi izolovať elektronické obvody UPS od sieťového napätia a zaťaženie bez prerušenia 
prevádzky zaťaženia pripojením záťaže priamo do prívodu bypass linky. Táto funkcia je užitočná pri vykonávaní údržby 
alebo prevádzky a mala by byť vykonávaná iba školeným personálom. 
 

  

Prevádzka v ECO režime neposkytuje dokonalú stabilitu frekvencie/krivky/efektívnej hodnoty 
výstupného napätia ako v Online prevádzke. To znamená, že použitie tohto režimu by malo byť po 
starostlivom zvážení možnej úrovne rizika pre zálohované zariadenia či aplikácie. 
 

  

Prevádzkový režim ECO neposkytuje elektronické obmedzenie skratových prúdov. Ak skrat nastane za 
distribučnou časťou UPS, vybaví istič obtokové linky MCCB, ak nie je 
osadené selektívnou nadväzujúcou ochranou. V tomto prípade odstaví všetky napájané zariadenia. 
Skontrolujte teda optimálne a správne rozlíšenie nadradeného a nadväzujúceho istenia v rozvádzači. 
 

 

Tento postup musí robiť len školený a poverený personál. 
 

 Počas prevádzky bypassu: V prípade prerušenia sieťového napätia dôjde k prerušeniu dodávky el. 
energie do zálohovaného zariadenia. Všetky zaťaženia na výstupe budú bez napätia. Údržbový Bypass 
prevádzky by nemal byť používaný dlhý čas z dôvodu rizika ohrozenia kritickej záťaže. 
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5. ROZHRANIE ČLOVEK/STROJ  
Predný panel je umiestnený v hornej časti UPS, informuje užívateľa o prevádzkovom stave, alarmoch a meraniach. 
Poskytuje tiež prístup k riadiacim príkazom a nastaveniam užívateľských parametrov. 
Hlavný Obraz ukazuje cestu, tok energie a prevádzkové režimy. Informácie o aktuálnom stave sú napísané na hornej 
strane panelu. Trasa toku energie je daná grafickou animáciou. 
 

 

2 Heslom chránené menu pre nastavenia a príkazy 
Heslo Autorizácie 

Užívateľské heslo v predvolenom 
nastavení: 1111 

Servisné Heslo: prístup k Legrand UPS len technickými autorizovanými 
pracovníkmi Legrand 

• Možnosti • Záznamy udalostí 
• Jas displeja • Výstupné napätie 
• Funkcia relé • Výstupná frekvencia 
• Čas • Batérie 
• Dátum • Paralelný režim 
• Jazyk • ESD 
• Režim priority • Režim Generátor  
• Batériový test • Možnosti komunikácie 

 • Údržbový alarm 
 • Autorizácia 

Tabuľka 1 

5.1. Segmenty predného panelu  

Čelný panel sa skladá z dvoch častí: Farebný dotykový grafický ovládací displej a LED indikátor informujúci o stave UPS. 

Figure.5-1 
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5.1.1. Farebný grafický dotykový displej  

Diagram prietoku energie/režimy prevádzky a menu sú zobrazené na LCD displeji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis symbolov v schéme toku energie: 
1. Bypass Vstup: Ak je Bypass napätie v poriadku a synchronizuje s meničom; linka je podsvietená na zeleno, ak Bypass 
napätie je v poriadku a nie je synchronizácia s meničom; linka je podsvietená na oranžovo. 
2. Vstup/usmerňovač: Ak je vstupné napätie v poriadku, linka je podsvietená na zeleno. 
3. Rectifier/Usmerňovač: Prevádza striedavé napätie na vstupe na jednosmerné napätie. Môžete dosiahnuť meranie 
usmerňovača dotykom. 
4. Bypass Linka: Ukazuje, že záťaž je napájaná cez Bypass a linka je podsvietená oranžovo. Ak je UPS v režime Eco, je 
podsvietenie zelené. 
5. Batéria: Ukazuje stav batérií. Ak sú vybíjané, indikátor klesá; ak sú nabíjané, indikátor stúpa. Dotykom zistíte stav 
batérií/DC a meranie. 
6. Inverter/Striedač: Prevádza jednosmerné napätie na striedavé napätie. Dotykom dosiahnete meranie a stav. 
7. Informácie o prevádzkovom režime/Operation Mode Information: Zobrazuje aktuálny prevádzkový režim UPS. 
8. Load/Napájanie záťaže: Ukazuje percento zaťaženia ako numerickú a grafickú informáciu. Ak je preťaženie na 
výstupe, grafická linka je podsvietená na červeno. Dotykom dosiahnete výkonové merania na výstupe. 
9. Menu: Info o menu dosiahnete dotykom. 
10.  Konfigurácia: Ukazuje, či je UPS v paralelnej prevádzke alebo inej konfigurácii prevádzky. 
11.  Time/Čas: Ukazuje čas. 
12.  Circuit Breaker/Istič batérie: Ak sa objaví poistka batérie v polohe „OFF“, poistka batérie je spálená/rozopnutá. Ak 
je poistka batérie v polohe „ON“; nie je zobrazená ikona istič, namiesto toho sa zobrazí percento kapacity batérií. 
13.  Alarmy: Ak je alarm, na UPS sa objaví táto ikona a informuje užívateľa blikaním. Dotykom môžete dosiahnuť 
zobrazenie poplachového alarmu. 
14.   Exclamation Mark/Výkričník: Ukazuje na problém, kde sa ikona zobrazuje. 
15.   Transfer/Prevod: Označuje, že prevod na obchvat (Bypass) je zakázaný.   
16.   Wrench/Kľúč: Signalizuje, že UPS vyžaduje pravidelnú preventívnu údržbu.  
17.   Temperature/Teplota: Udáva, že okolitá teplota UPS je príliš vysoká.  
18.  Generator Mode/Režim generátor: Označuje, že UPS pracuje v režime generátora. 
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Prevádzkové režimy UPS a schéma toku energie;	
 
Online Mode/Režim Online: 

 
 
Frequency Converter Mode/Režim meniča: 

 
 
Battery Mode/Režim Batérie: 

 
 
Bypass Mode/Režim Bypass (obtok): 

 
*Bypass linka je oranžová 
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Eco Mode/Režim Eco: 

 
*Bypass linka je zelená 
 
 
Maintenance Bypass Mode/Režim Údržba Bypassu: 

 
*Bypass linka je oranžová bez dobíjania batérií 
 
 
No Operation/Žiadny režim: 

 

 

5.1.2. Stavový ukazovateľ LED UPS 

Stavový LED pás pod predným dotykovým panelom poskytuje informácie o aktuálnom stave UPS.  
 
 
  

 

Môžete vidieť farebný svetelný pás pridelený pre daný stav UPS 
• ZELENÁ: Všetko je v poriadku, UPS ok. Záťaž je chránená. 
• ORANŽOVÁ: Záťaž je napájaná z UPS, alarm je aktívny, je nutný 
dohľad. 
• ČERVENÁ: Záťaž nie je napájaná z UPS. Záťaž nie je chránená.  
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5.2. Menu 

Na súvisiace sub-menu pod hlavným menu sa dostanete stlačením ikony MENU, keď je zobrazený hlavný Obraz. 
Poskytujú užívateľovi informácie merania a o stave UPS. 
Pri dotyku ikony Back sa môžete vrátiť z menu. 
 

Môžete vidieť v podmenu, ako je uvedené nižšie; 
 
 

 

Zobrazenie podmenu dotykom Menu;  
Alarms – Alarmy, 
Measurements – Meranie,  
Settings – Nastavenie,  
Diagnostics – Diagnostika,  
About – Info o... 
Commands – Príkazy. 

 

5.2.1. Menu Alarmy 

UPS zobrazuje 24 rôznych alarmov v menu Alarms. Podrobné informácie o alarmoch, prosím, skontrolujte v Prílohe 1: 
Zoznam alarmov. 
 

 

Všetky aktívne alarmy sú zobrazené na obrazovke Alarms. 
Objavujú sa v červenej farbe a len čo zaznamenajú, že sa dotknete 
ikony na pravej strane obrazovky, prejdú na šedú farbu a bzučiak sa 
zastaví. 
V prípade, že nastane nový alarm; aktivuje sa bzučiak, nový alarm je 
zobrazený na červeno aj so zvyšnými aktívnymi alarmami, ktoré už 
uznal. Je potrebné znovu potvrdiť nový alarm a zastaviť bzučiak, 
potom sa alarm textu prepne do šedej farby. 
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5.2.2. Menu Meranie  

Toto poskytuje užitočné hodnoty merania týkajúce sa zdroja UPS a záťaže. 
 
 
Môžete prechádzať doprava a doľava dotykom pravého a ľavého klávesu, čím prechádzate Menu Meranie. 
Obrazovky Menu Merania sú nižšie: 
 

 

Zobrazí	percentuálnu	záťaž	Výstupu,	zdanlivý	výkon,	činný	
výkon	a	účinník,	informácie	o	každej	fáze.	
 

 

 

Zobrazí	sa	Výstupné	napätie	(Ph-N),	prúd,	frekvencia,	informácie	
o	každej	fáze.	
 

 

 

Zobrazí	sa	DC	zbernica	a	pozitívny-negatívny	reťazec	napätia	
batérií.	
Keď	je	vypínač/odpojovač	batérie	uzavretý,	udáva	len	meranie	
napätia	batérií.	
Charge/Nabíjanie	(+)/Discharge/Vybíjanie	(-)	prúd	batérie,	
zobrazí	sa	okolitá	teplota	a	doba	zálohovania.	
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Sú zobrazené napätie Bypass (Ph-N) a frekvencia na každej fáze. 
Ak sú sieť a napájanie zapojené do COMMON (prepojené), budú 
hodnoty usmerňovača a bypassu rovnaké. 
 

 

 

Zobrazí napätie usmerňovača (Ph-N), aktuálne informácie a 
frekvencie každej fázy. Ak sú sieť a napájanie zapojené spoločne, 
budú hodnoty usmerňovača a bypassu rovnaké. 
 

 

5.2.3. Menu Nastavenie 

Toto menu je sekcia, kde možno vykonať všetky nastavenia súvisiace s užívaním UPS a jeho prispôsobenie. 
 
 
V tejto časti musí byť pre vykonanie zmien zadané užívateľské heslo 
Užívateľské Heslo: 1111 (heslo nemôže byť zmenené) 
 

 

Keď sa objaví obrazovka s heslom, zadajte 1111, kliknite na tlačidlo 
ENTER pre potvrdenie.   
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UPS vydáva akustické varovanie pri poplachu. Zvuk alarmu môže 
byť zakázaný. 
UPS poskytuje akustický zvuk pri dotyku klávesnice. Zvuk klávesnice 
môže byť zakázaný. 
 

 

 

Nastavenie jasu LCD obrazovky. 
Pri potvrdení nastavení pomocou ikony kľúč sa objaví pop-up lišta. 
Potvrďte ÁNO/YES a uložte nastavenia. Dotykom Nie pre ukončenie 
bez uloženia zmien. 
 

 

 

Tu si môžete vybrať možnosti komunikácie. 
Ak je vybraný Modbus, môžete vykonať nastavenie 
Modbus. 
 

 
 

 

K dispozícii sú 4 rôzne relé a jeden alarm je priradený ku každému 
relé. 
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Existuje 7 rôznych definovaných alarmov. 
V predvolenom nastavení je jeden alarm priradený ku každému 
relé. Toto môže byť užívateľom zmenené. Je tiež možné priradiť 
rovnaké alarmy na každé zo 4 relé. Nastavenie každého relé 
môžete urobiť pomocou tohto menu. 
Pri potvrdení nastavení pomocou ikony kľúč sa objaví pop-up lišta. 
Potvrďte ÁNO/YES a uložte nastavenia. Dotykom Nie pre 
ukončenie bez uloženia zmien. 
 

 

 

UPS zaznamenáva protokoly udalostí s informáciami o dátume a 
čase. To znamená, že akcie možno sledovať chronologicky. 
Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
 

 
 

 

UPS zaznamenáva protokoly udalostí s informáciami o dátume a 
čase. To znamená, že akcie možno sledovať chronologicky. 
Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
 

 

 
 

 

Nastavte dátum a čas UPS pred vykonávaním zmien nastavení. 
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Možnosť výberu jazykovej verzie UPS. 
Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
 
 

 

 

Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
 

 

5.2.4. Menu Diagnostika 

Všetky alarmy/oznámenia sú zaznamenané v reálnom čase a môžu byť dosiahnuté pomocou tohto menu. 
UPS zobrazuje až 380 posledných udalostí. Udalosti sú uložené v pamäti EEPROM metódou FIFO. Poradové číslo 
poslednej udalosti, ku ktorej došlo, je 001, najstaršia udalosť sa tým vymaže. 
  
Môžete sa dotknúť vpravo/vľavo šípkou v rámci stránok menu. Keď sa dotknete akéhokoľvek protokolu udalostí, objaví 
sa informácia s uvedením, o akú udalosť ide a čo sa stalo. 
 
 

 

Tu môžete vidieť stav UPS. Existuje 17 rôznych oznámení. 
Keď sa dotknete ikony kalendára; dostanete sa do menu udalostí. 
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Môžete vidieť protokolované udalosti s časom a dátumom. 
Udalosti sú uložené v pamäti EEPROM metódou FIFO. 
Keď sa dotknete akéhokoľvek protokolu udalostí, dostanete 
podrobné informácie o udalosti. 
 

 

 

Môžete vidieť podrobnosti o udalosti s kódom udalosti. 
 

 

 
Môžete si prezrieť podrobné informácie o udalostiach v Prílohe 3: Zoznam udalostí. 
  

 
 V prípade potreby technickej podpory by písanie poznámok zo súčasných protokolov udalostí bolo 

užitočné. 
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5.2.5. O Menu 

Toto menu poskytuje informácie o samotnej UPS. 
 

 

• UPS: model UPS a menovitý výkon 
• Serial: sériové číslo UPS 
• UPS output: výstupné napätie UPS (F-N/F-F) a frekvencia 
• HMI version: Human Machine Interface version – verzia 
rozhrania človek/stroj 
• Inverter version: Inverter/Striedač firmware verzia  
• Rectifier version: Rectifier/Usmerňovač firmware verzia 

 

 
 

5.2.6. Menu Príkazov 

Pomocou tohto menu môžete meniť niektoré príkazy k UPS. Na vykonanie zmien v tejto časti musí byť zadané 
užívateľské heslo. 
Užívateľské heslo: 1111 (heslo nemôže byť zmenené). 
Ponuka príkazov a možností sa objaví na obrazovke, ako je uvedené nižšie. 
 
 

 

Keď sa objaví obrazovka s heslom, zadajte 1111, kliknite na enter 
pre potvrdenie.   
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Prostredníctvom tejto ponuky si môžete vybrať prevádzkový režim 
UPS, ako je Online alebo Eco. 
Pokiaľ je systém nakonfigurovaný ako Single, môžete si 
vybrať prevádzkový režim UPS online alebo režim Eco. 
Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
 
 

 

Prostredníctvom tejto ponuky si môžete vybrať prevádzkový režim 
UPS, ako je Online alebo Bypass. 
Pokiaľ je systém nakonfigurovaný ako paralelný; môžete 
si vybrať prevádzkový režim UPS online alebo režim 
bypass. To umožní, že nastavená priorita na jednej z UPS 
zaistí, že všetky UPS prejdú do režimu Bypass v 
rovnakom čase. 
Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
 

 

 

S týmto príkazom môžete spustiť UPS test batérií. 
Keď sa dotknete potvrdzujúcej ikony kľúč, zobrazí sa potvrdenie 
pop-up lišta. Potvrdením Áno/Yes uložte nastavenie. Dotykom Nie 
pre ukončenie bez uloženia zmien. 
UPS testuje batériu automaticky raz za 90 dní. 
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6. KOMUNIKÁCIA 
Možnosti zapojenia komunikačných kariet umožňujú komunikáciu UPS v rôznych sieťových prostrediach a s iným typom 
zariadení. Štandardné a voliteľné komunikačné rozhrania sú uvedené nižšie 
Komunikačné rozhrania 

Model (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 

RS232 •  
RS485/MODBUS •  
Beznapäťové kontakty •  
Rozhranie pre generátor • 
Rozhranie pre vzdialené núdzové vypnutie zariadení (ESD) (EPO) • 
Interný SNMP/Web Monitoring/e-mail   ◦ 
Externý SNMP ◦ 
• Štandard 
◦ Voliteľné 

Tabuľka 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konektory striedača a usmerňovača sa používajú iba pre technický servis. 
Nikdy nepripojujte RS232 alebo externý SNMP, môže dôjsť k poškodeniu vášho vybavenia a zrušeniu záruky. 

Figure.6-1 
 

1      2           3  4          5 

Interný 
SNMP Slot 
 

1. RS485/Modbus 
2. RS232/Externý SNMP  
3. Rozhranie pre vzdialené bezpečné vypnutie    
4. Rozhranie pre generátor 
5. Beznapäťové kontakty 
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Otvor pre komunikačný kábel 10-100kVA Keor T 
 

 

Otvor pre komunikačný kábel 120kVA Keor T 

Figure.6-3 
 

 

Communication Cable Path  
 

Figure.6-2 
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6.1. Sériové rozhranie (RS232) 

UPS je vybavené sériovým komunikačným rozhraním ako štandard. RS232 kábel musí byť tienený a kratší než 25 m. 
 
RS232: DSUB-9 samec zástrčka s týmto usporiadaním kolíkov musí byť použitá na strane UPS pripojovacieho kábla. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Použitím tohto portu môžu byť využité pre nižšie uvedené riešenia komunikácie: 
 
• Monitorovací softvér (voliteľné)  
• Externý SNMP adaptér (voliteľné) 

 
Cez SNMP – Informácie uvedené nižšie, ktoré môžu byť sledované: 
 
*  Posledné testovanie batérií Dátum 
*  Informácie o UPS (príklad: 220 V – 50 Hz) 
*  Vstupné dáta (Napätie, Frekvencia, Max. napätie. Vb) 
*  Výstupné dáta (Napätie, % záťaže... atď.) 
*  Stav batérií (Napätie batérií... atď.) 
 
Cez SNMP komunikáciu možno: spustiť test batérií alebo priebeh testu môže byť zrušený. UPS môže byť odstavený 
alebo prevedený do režimu stand-by (stand-by trvanie je nastaviteľné). Môžu byť vyradené alarmy. 
 

 
 
 
 
 
Komunikačný sériový kábel musí byť vyrobený v konfigurácii pinov popísaných 
na tejto strane 
 

 

 

 

 

 

 

6.2. Interná SNMP komunikácia 

Interná SNMP karta môže byť inštalovaná do SNMP slotu umiestneného na prednej strane UPS. Len čo bude 
nainštalované SNMP, RS232 bude zablokovaný. 
Interný SNMP má rovnaké vlastnosti ako externý SNMP; pozri časť 6.1. pre viac informácií. 

RS232 PIN DISPOZÍCIA 

PIN# Názov signálu Popis signálu 

2 RX Príjem dát 
3 TX Odovzdávanie dát 
5 GND Uzemnenie 

Tabuľka 3 
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SNMP prepoje (J2 – J3): Ak by bola použitá 
vnútorná SNMP, 2 prepojky by mali byť 
presunuté do hornej polohy. 
 
Ak by boli použité RS232 alebo RS485, 2 
prepojky treba premiestniť do spodnej časti. 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
V prípade, že sú prepojky na hornej strane pre internú konfiguráciu SNMP, RS232 a RS485 sériovej 
komunikácie sú zakázané. 
V prípade, že prepojky sú na spodnej strane pre RS232 alebo konfiguráciu RS485, vnútorná SNMP je 
zakázaná. 
 

              SNMP                                    RS232 - RS485 
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6.3. Núdzové vypnutie a pripojenie generátora 

Napätie, ktoré je používané na digitálne vstupy, je 5 V. Maximálny prúd odoberaný na každý vstup je 1 mA. 5 V napája 
na komunikačnej doske rozhranie a môže byť použité na napájanie oboch digitálnych vstupov. 
  
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Výstup UPS možno vypnúť okamžite prepojením rozhrania Remote Emergency Switching Device (ESD) v prípade 
potreby. Vzdialený núdzový spínač môže byť použitý, ako je popísané na vyššie uvedenom obrázku. 
 
 
Vstup Funkcia 

UPS OFF 

Ak je vstup UPS OFF nastavený použitím 5 V napätia na príslušných svorkách, je zopnuté, UPS 
zastaví generovanie napätia na výstupe a prestane napájať záťaž. Keď je napätie na digitálnom 
vstupe odstránené, je potrebné reštartovať UPS. Východiskové nastavenie ESD kontaktu je 
„normálne otvorené“. 
 

GEN ON 

Ak je vstup GEN ON nastavený použitím 5 V napätia na príslušných svorkách, UPS prechádza do 
režimu Generátor. Bypass a nabíjanie batérií sú zakázané. Na obrazovke na diagrame prietoku 
energie sa objaví ikona Generator. Východiskové nastavenie kontaktu Generator je „normálne 
otvorené“. 
 

Tabuľka 4 
 

 

 
  

 
Dávajte pozor na polaritu napätí aplikovaných na digitálne vstupné svorky!	
 

    

Figure.6.3-1 
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6.4. Beznapäťové kontakty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K dispozícii sú 4 Dry Contact zásuvky na doske rozhrania. Relé môžu byť programovateľné z ponuky funkcií ochrany (v 
menu Nastavenia). „Všeobecný alarm, vstup zlyhania, zlyhanie batérie, zlyhanie výstup, Bypass aktívny, výstup 
preťaženia, vysoké teploty“ alarmy môžu byť priradené ku kontaktom. Každý alarm môže byť priradený k 
samostatnému relé, ale tiež jeden alarm môže byť priradený ku všetkým relé.  
Každý výstupný konektor je 3-pinový. Prostredný pin je pevný, horný kolík je normálne uzavretý a spodný pin je 
normálne otvorený. 
Môžete vidieť čísla relé, ako je uvedené vyššie. 
 
Beznapäťové relé kontakty musia byť prepojené pomocou káblov s prierezom 1,5 mm2. 
 

 
Maximálne povolené odporové kontaktné prúdy pre niekoľko napätí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
Aplikované napätie Maximálny prúd kontaktu pre odporovú záťaž 

Up to 42 VAC 16 A 

Up to 20 VDC 16 A 
30 VDC 6 A 

40 VDC 2 A 

50 VDC 1 A 

60 VDC 0.8 A 

Tabuľka 5 
  
Každé relé má normálne otvorený (NO) a normálne uzavretý (NC) kontakt. Jeden koniec týchto kontaktov je spoločný. 
 
Relé funkcie sú popísané nižšie: 
 
Relé Predvolené funkcie 

Relé 1 Celkový Alarm 

Relé 2 Výpadok na vstupe 

Relé 3 Výpadok batérií 

Relé 4 Výpadok na výstupe 

Tabuľka 6 
Relé funkcie možno zmeniť pomocou predného panela. 

 

Maximálne napätie, ktoré môže byť použité na kontakty relé, je 42VAC rms (sínus) alebo 60VDC. 
Maximálny prúd kontaktu závisí od použitého napätia a charakteristiky záťaže. Nesmú byť prekročené, 
a to ako maximálne napätie, tak ani maximálny kontakt prúdu zodpovedajúci priemyselnému napätiu. 

 

1               2              3               4 
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6.5. RS485  

RS485 s protokolom Modbus sa používa v širokej škále automatizačných systémov pre priemyselné sledovanie procesu 
alebo pre systémy riadenia budov. Toto komunikačné spojenie umožňuje monitorovanie stavu UPS a meranie s takými 
systémami. 
 

 
RS485 linka sa skladá z troch kolíkov: 
 

• A je invertovanie pin (TxD-/RxD-) 
• B je non-invertovanie pin (TxD +/RxD +) 
• Stredný Pin je referencia pin (voliteľné GND) 

 
 
Stredný Pin je referenčný potenciál používajúci signál pre meranie napätia A a B. 
B linka je pozitívna (oproti A), ak je linka v pokojovom stave. 
 

 

 
Komunikačné parametre 

Prenosová rýchlosť 2400 

Dátové bity 8 
Stop Bity 1 
Parita Nie 
Priebežné ovládanie No Flow Control 
Typ komunikácie RTU 
  

Tabuľka 7 
 

  

MODBUS stop prepínač (J4): V prípade, že UPS je 
ukončená zbernicou, prepojka by mala byť 
presunutá na pravú stranu uzavretím busu. 
 

 

          DEFAULT                                MODBUS END 
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7. PREVÁDZKOVÉ POSTUPY PRE SAMOSTATNÉ SYSTÉMY 
7.1. Príprava 

UPS sa dodáva s 3 ks batériových poistiek v plastovom obale pripojenom k prednej strane UPS. 
Po tom, čo sú všetky spoje dokončené, ako je popísané v návode na inštaláciu Keor T, je potrebné batériové poistky 
umiestniť, ako je uvedené nižšie. Používajte iba poistky dodávané s UPS.  

 

KEOR T 10-60KVA 

 

KEOR T 80-100KVA 
* Keor T 120kVA batériové poistky sú napevno.   

Figure.7.1-1 

Figure.7.1-2 
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7.2. Uvedenie do prevádzky  

Po tom, čo boli vykonané všetky pripojenia a nastavenia, UPS môže byť spustený. 
 

 

 

7.2.1. Spustenie UPS s internými batériami 

1.   Vložte batériové poistky do odpojovača batérií na UPS (F5). Nezatvárajte ešte odpojovač! 
2.   Prepnite podružný napájací istič v rozvádzači do polohy „ON“. 
3.   Zapnite hlavný napájací istič v rozvádzači do polohy „ON“. 
4.   Zapnite podružný napájací istič na UPS (Q4) do polohy „ON“. 
5.   Prepnite napájací istič na UPS (Q1) do polohy „ON“. 
6.   Zapnite istič obvodu zapínací na UPS (Q6) do polohy „ON“. 
7. Ikona batérie dotykového displeja znázorní ponuku merania batérií/DC. Nezatvárajte obvod batérií vypínača (F5), 

kým rozdiel medzi DC busom a napätie batérie klesne pod 10 V. Ak je rozdiel medzi batériou napätia a DC napätia 
nižší ako 10 VDC; môžete prepnúť istič batérií na UPS (F5) do polohy „ON“. 

8.   Prepnite istič výstupu obvodu na UPS (Q2) do polohy „ON“. 
9.   Prepnite istič výstupu obvodu na rozvádzači do polohy „ON“. 
Potom UPS začne napájať záťaž. 

7.2.2. Spustenie UPS s externými batériami 

1. Vložte batériové poistky do odpojovača batérií na UPS (F5). Nezatvárajte ešte odpojovač! 
2. Prepnite podporný napájací istič na rozvádzači do polohy „ON“. 
3. Zapnite napájaný sieťový istič v rozvádzači do polohy „ON“.  
4. Prepnite podporný napájací istič na UPS (Q4) do polohy „ON“.  
5. Prepnite napájací istič UPS (Q1) do polohy „ON“. 
6. Prepnite vstupný istič obvodu na UPS (Q6) do polohy „ON“.  
7. Zapnite ističe (odpojovač) na externej akumulátorovej skrini do polohy „ON“. 
8. Pre prvé spustenie po inštalácii batérií v externej skrini je potrebné skontrolovať, či nie je opačná polarita 

medzi akumulátorovou skriňou a UPS. Môžete skontrolovať napätie s multimetrom na pripojovacích svorkách 
externých batérií. 

9. Stlačte Ikonu na dotykovom displeji „Battery“ pre zobrazenie batérie/DC menu merania. Nezatvárajte obvod 
akumulátorov ističa (F5), kým rozdiel medzi DC obvodom a napätím batérií neklesne pod 10 V. 

10. Zapnite istič výstupu na UPS (Q2) do polohy „ON“. 
11. Zapnite istič výstupu v rozvádzači do polohy „ON“. 

        Potom UPS začne napájať záťaž. 

 

Nenechávajte balíček s poistkami k batériám na prednej strane UPS. Ventilátory by mohli byť 
blokované a UPS sa môže prehrievať. 
Nezatvárajte držiak batériových poistiek F5 pred začatím procesu Uvedenie do prevádzky 
popisovaného v časti 7.2 

 

Pripojenie batériových poistiek do držiaka poistiek batérií na UPS. Poistkové 
ukazovatele musia byť umiestnené na hornej strane držiaka. 
Nezatvárajte držiak poistky batérie F5, kým si neprečítate proces uvedenia, časť 7. 
 

 

Aj bez pripojenia UPS na svorkách môže byť prítomné zvyškové napätie na týchto termináloch aj vnútri 
UPS. Nedotýkajte sa týchto častí. 

 

Ak pracujete na svorkách; všetky ističe v distribučnom paneli vstupný/bypass a všetky ističe batérií 
ističa (F5 vnútri UPS aj externej akumulátorovej skrine, ak existuje) by mali byť uvedené do polohy 
„OFF“. 
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7.3. Odstavenie z prevádzky 

Postupujte podľa poradia popísaného nižšie pri odstavovaní UPS: 
1. Prepnite istič výstupu obvodu v rozvádzači do polohy „OFF“. 
2. Prepnite istič výstupu obvodu na UPS (Q2) do polohy „OFF“. 
3. Prepnite istič batérie (odpojovač) na UPS (F5) do polohy „OFF“. 
4. V prípade exter. bat. modulu prepnite istič (odpojovač) na externej bat. skrine do polohy „OFF“. 
5. Prepnite vstupný istič v rozvádzači do polohy „OFF“. 
6. Prepnite podružný vstupný istič v rozvádzači do polohy „OFF“. 
7. Prepnite istič vstupného obvodu na UPS (Q6) do polohy „OFF“. 
8. Vypnite istič napájaný na UPS (Q1) do polohy „OFF“. 
9. Prepnite pomocný istič na UPS (Q4) do polohy „OFF“. 

Počkajte niekoľko minút, kým sa UPS kompletne nevypne. 
 

 

7.4. Údržbový (servisný) Bypass – inštrukcie k sprevádzkovaniu (Prenesenie napájania záťaže z UPS na interný 
údržbový /servisný/ Bypass) 

 
Údržbový Bypass umožňuje užívateľovi izolovať elektronické obvody UPS od sieťového napätia a zaťaženia bez 
prerušenia prevádzky zaťaženia a pripojením záťaže prinútiť k napájaniu zo siete cez bypass. 
Táto funkcia je užitočná pri čakaní na servisných pracovníkov a musí byť vykonaná iba školeným personálom. 
Aby bolo možné previesť napájanie do bypassu bez prerušenia, vykonajte nasledujúce inštrukcie: 

1. Na displeji zvoľte Menu/Command, zadajte heslo užívateľa (1111).  
2. Na stránke Priority zvoľte režim Eco, uložte a potvrďte, vráťte sa späť na obrazovku Energy Flow Diagram. 
3. Skontrolujte, že UPS je v prevádzkovom režime Eco. 
4. Otvorte predné dvere kľúčom UPS.  
5. Prepnite istič obtoku údržby na UPS (Q3) do polohy „ON“. 
6. Sledujte „M. Bypass Mode“ zobrazený na LCD na UPS. 
7. Prepnite do polohy „OFF“ Istič výstupného obvodu (Q2), ističe obvodu akumulátorov (F5), ističe na externých 

batériových skriniach, pokiaľ existujú, istič obvodu sieťového napájacieho (Q1) a zapínajúceho ističa (Q6) na 
UPS.  

8. Prepnite podružný napájací istič na UPS (Q4) do polohy „OFF“.   
9. LCD displej by sa mal vypnúť a alarmy sa utíšia.  

Záťaž bude sústavne (bez prerušenia) napájaná priamo zo sieťového napätia. 
 

 

 

 

Aj bez pripojenia na svorkách UPS môže byť zvyškové napätie na týchto kontaktoch a vnútri UPS. 
Nedotýkajte sa týchto častí. 
RIZIKO SPÄTNÉHO PRÚDU: Pred prácou na svorkách UPS skontrolujte nebezpečné napätie medzi 
všetkými svorkami vrátane ochranného vodiča (PE). 

 

 
Tento postup môže vykonávať len vyškolený personál. 
  

 

Niektoré časti vnútri UPS vrátane svoriek sú stále pod napätím aj pri prevádzke údržbového bypassu. 
Všetky činnosti na údržbu by mali byť vykonané autorizovaným technickým personálom Legrand. 

 Počas prevádzky bypassu – v prípade, že dôjde k akémukoľvek prerušeniu sieťového napätia, všetky 
záťaže napájané z UPS budú bez napájania a dôjde k ich výpadku. Údržbový Bypass by nemal byť 
využívaný pre dlhú dobu užívania. 
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7.5. Deaktivácie údržbového Bypassu – inštrukcie: 
Aby bolo možné vykonať napájanie z bypassu na UPS bez prerušenia, vykonajte nasledujúce inštrukcie: 

1. Zapnite pomocný napájací istič na UPS (Q4) do pozície „ON“, po 30 s skontrolujte, či ventilátory idú.   
2. Prepnite napájací istič na UPS (Q1) do polohy „ON“. 
3. Prepnite istič napájacieho obvodu na UPS (Q6) do polohy „ON“.  
4. LCD displej sa zapne. Sledujte „M. Bypass Mode“ zobrazený na LCD na UPS. 
5. Prepnite ističe na externých akumulátorových skriniach do polohy „ON“. 
6. Stlačte ikonu Battery pre zobrazenie Battery/DC menu meranie. Nezatvárajte odpojovač akumulátorov (istič) 

(F5), pokiaľ rozdiel medzi DC obvodom a napätím batérií neklesne pod 10 V. 
7. Prepnite výstupný istič obvodu UPS (Q2) do polohy „ON“.  
8. Prepnite istič obtoku Bypass na UPS (Q3) do polohy „OFF“. 
9. Skontrolujte, či na obrazovke Energy schémy je UPS v prevádzkovom režime Eco. 
10. Na displeji zvoľte Menu/Command, zadajte heslo užívateľa (1111).  
11. Na strane Priority menu vyberte on-line režim, uložte a potvrďte, vráťte sa späť na obrazovku Energy Flow 

Diagram. 
12. Sledujte „Online Mode“ zobrazený na LCD. 
13. Zatvorte predné dvierka UPS. 
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8. PREVÁDZKOVÉ POSTUPY PRE PARALELNÉ SYSTÉMY 
8.1. Úvod 

Keor T UPS systémy sú navrhnuté podľa prísnych údajov MTBF so zvýšenou spoľahlivosťou. 
Ak chcete zvýšiť výstupný výkon alebo dostupnosť systému UPS (alebo viac), Keor T UPS môže byť pripojený v 
paralelnom redundantnom/výkone. Maximálne 8 rovnakých výkonov Keor T možno prepojiť paralelne. 
 
Môžete vidieť blokové schémy paralelných systémov v Prílohe 6: Popis UPS a blokového diagramu. 
 
 

 
 
K dispozícii sú dva paralelné režimy zostáv, ktoré možno vybrať cez čelný panel. Toto je možné iba zadaním servisného 
hesla. 

 

8.1.1. Redundancie 

Paralelný systém, keď UPS je nadbytočné, pokiaľ môžu byť jedna alebo viac jednotiek UPS zastavené poruchou, 
údržbou, a to bez toho, aby to ovplyvnilo dodávku napájania a zaťaženia zo strany ostatných prevádzkových jednotiek 
UPS. 
N + 1 redundancia znamená, že ako jeden celok UPS môže byť zastavená bez ovplyvnenia zaistenej dodávky zaťaženia. 
N + 2 redundancie znamená, že až dve jednotky UPS môžu byť zastavené bez ovplyvnenia zaistenej dodávky zaťaženia. 
 
Maximálna záťaž na paralelnej UPS jednotke pri zachovaní redundancie:   
  

  
Počet paralelných UPS jednotiek 

  
2 3 4 5 6 7 8 

Re
du

nd
an

c ie
 

N+1 50 % 66 % 75 % 80 % 83 % 85 % 87 % 

N+2 --- 33 % 50 % 60 % 66 % 71 % 75 % 

Tabuľka 8 

 

 

8.1.2. Výkonové navýšenie 

Ak je zvolený režim Power Increase Mode, celková kapacita systému je N krát kapacita každej UPS jednotky. Maximálne 
zaťaženie na jednotku môže v bežnej prevádzke dosiahnuť 100 %. Všetky spustené jednotky UPS v paralelnom zapojení 
sú zaťažené rovným dielom. 
V prípade akéhokoľvek problému na jednej z jednotiek môžu zostávajúce jednotky pracovať v preťažení alebo záťaž 
napájať cez bypass po určitú dobu. 
 
  

 

Paralelná konfigurácia musí byť aktivovaná iba technickým personálom s platnou akreditáciou Legrand. 
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9. RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Cieľom tejto kapitoly je identifikovať potenciálne problémy, pochopiť príčinu problémov a poskytnúť pre ne riešenie. 
 

 

9.1. Alarm Výpadok napätia Bypassu 

To znamená, že pomocné napätie v elektrickej sieti je mimo limitu. 
Uistite sa, že istič pomocného napájacieho napätia je „ON“ a napätie/frekvencia je v medziach bypassu. 
9.2. Alarm Chybný sled fáz Bypassu  

To znamená, že poradie fáz sieťového napätia nie je v poriadku. Fáza sekvencie elektrickej siete by sa mala zmeniť. 
Obráťte sa, prosím, na Servisné centrum Legrand technickej podpory. 
9.3. Alarm Striedač nie je synchronizovaný s Bypass linkou 

Frekvencia pomocného napájacieho napätia je mimo frekvenčného rozsahu pre online prevádzku alebo pomocné 
napájacie napätie je mimo limitu. Skontrolujte, či pomocné napájacie napätie je v stanovených medziach. 

9.4. Alarm Chybný sled vstupných fáz  

To znamená, že poradie fáz spoločného sieťového napájacieho napätia nie je v poriadku. Sled fáz spoločného napájania 
vstupu by sa mal zmeniť. Obráťte sa, prosím, na Servisné centrum Legrand technickej podpory. 
9.5. Alarm Usmerňovač nie je synchronizovaný so vstupom  

Frekvencia spoločného sieťového napájacieho napätia je mimo frekvenčného rozsahu usmerňovača alebo spoločné 
sieťové napájacie napätie je mimo limitu. Skontrolujte, či spoločné napájacie napätie je v stanovených medziach. 
9.6. Alarm Výpadok DC napätia 

Jedna zo zberníc napätia DC je mimo limitu. Ak narazíte na tento poplach počas štartu, skontrolujte, či je vypínač 
spínacieho obvodu v polohe „ON“. Skontrolujte polaritu externých batériových pripojení, ak existujú. Ak alarm stále 
pretrváva, kontaktujte Servisné centrum Legrand technickej podpory. 

9.7. Alarm Aktívne ESD (vzdialené núdzové vypnutie)  

To znamená, že Emergency Switching Device (ESD – núdzové vypnutie zariadenia) je aktivované (digitálny vstup „UPS 
OFF“ je nastavený hore). Skontrolujte, či ESD spínač je zapnutý alebo nie. 
9.8. Alarm Vysoká teplota okolia  

Svieti „Ambient temperature high“ na menu Diagnostics. Ak je okolitá teplota vysoká, spôsobuje zvýšenie vnútornej 
teploty UPS a tento alarm. V tomto prípade prvá vec, ktorú musíte urobiť, je stabilizovať prvotné prostredie na 
požadované hodnoty. 

9.9. Alarm Preťaženie  

Zaťaženie pripojené k výstupu UPS presahuje menovitý výkon na jednotku tak, že „preťažuje usmerňovač“ a/alebo 
„preťažuje výstup“, a to signalizuje alarm. Skontrolujte preťaženie a pôvod, odstráňte nadmernú záťaž. Potom by sa mal 
alarm vypnúť. 
 

 
  

 

Zvyškové napätie a vysoká teplota kovových dielov vnútri, aj keď je UPS odpojená. Kontakt môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom a popáleniny. Všetky operácie s výnimkou výmeny poistiek batérií 
musia byť vykonané oprávneným personálom Legrand. 

 

Uistite sa, že UPS nie je preťažená, zaistí sa tak vyššia kvalita napájania záťaže. 
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9.10. Alarm Aktívny údržbový Bypass  

Ak je istič bypassu nastavený do pozície „ON“, objaví sa tento alarm. Pozrite časť 7.5., skontrolujte, či bol dodržaný 
postup Údržbový Bypass vyradenie z prevádzky. 
9.11. Alarm Chyba testu batérií  

UPS testuje batérie pravidelne. V prípade, že batéria zlyhala v teste batérií, zobrazí sa tento alarm. Znovu vykonajte 
test, len čo budú akumulátory nabité min. 10 hodín, a overte, že istič batérie je v polohe „ON“. 
Ak alarm pokračuje, obráťte sa na Legrand UPS technický servis.  

9.12. Alarm Porucha vstupného napätia  

Ak vstupné napätie nie je v stanovenom rozmedzí hodnôt, objavia sa tieto alarmy a v tomto prípade UPS pracuje v 
režime prevádzky na batérie. Len čo sa sieťové napätie vracia do stanovených medzí, alarmy zmiznú. 
9.13. Alarmy Vysoká teplota usmerňovača/striedača 

Ak teplota bloku meniča alebo usmerňovača stúpa, objavia sa tieto alarmy. Dôvody môžu byť: preťaženie, porucha 
ventilátora, vysoká teplota okolia a prašné prostredie. Ak ventilátory zlyhali alebo je identifikovaný akýkoľvek iný 
problém, kontaktujte Legrand UPS technický servis. 
 
Ak dôjde k akémukoľvek ďalšiemu alarmu alebo v prípade, že vyššie uvedené alarmy nemožno odstrániť, kontaktujte 
Legrand UPS technický servis. 
 
Prosím, pripravte si nasledujúce informácie skôr, než budete kontaktovať Legrand UPS Technický servis: 
 
• Uistite sa o prečítaní a aplikovaní postupov odstránenia problémov 
• UPS Model Typ 
• Sériové číslo 
• Verzia Firmware 
• Dátum poruchy alebo problému 
• Dátum inštalácie a uvedenia do prevádzky 
• Príznaky poruchy alebo problému 
• Adresa zákazníka a kontaktné informácie 
• Servisné zmluvy a záznamy, ak sú 
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10. PREVENTÍVNA ÚDRŽBA 

 

 
Preventívna údržba zahŕňa rozšírenú kontrolu všetkých elektronických a mechanických súčiastok v UPS a povolenie na 
nahradenie častí pred ich koncom životnosti, aby bola zaistená optimálna dostupnosť systému UPS pre kritickú záťaž. 
Pravidelná údržba tiež zaisťuje bezpečnú a efektívnu prevádzku vášho systému UPS. 
Legrand odporúča minimálne ročnú pravidelnú údržbu prostredníctvom autorizovaných technických pracovníkov 
Legrand. 
 

10.1. Batérie 

Životnosť batérií silne závisí od používania a okolitých podmienok. (Okolitá teplota, frekvencia výpadku siete atď.). 
Existujú aj iné faktory, ako je napríklad počet nabíjacích cyklov a hĺbka vybíjania. 
Vykonanie testu batérií môže poskytnúť informácie o stave batérií, ale nie, aby sa zabránilo riziku zlyhania pri výpadku 
siete. 
Batérie by mali byť udržiavané a pravidelne kontrolované autorizovaným personálom Legrand a vymenené pred ich 
koncom životnosti. 
 
 

 

 

10.2. Batériové poistky 

Existuje riziko vybavenia (spálenia) poistky akumulátorov, ak je rozdiel napätia medzi batériou a DC napätím vyšší ako 
10 V DC. 
Prosím, skontrolujte procedúry inštalácie, pozri sekcia 7. 
 

10.3. Ventilátory 

Životnosť ventilátorov používaných na chladenie napájacích obvodov závisí od používania a okolitých podmienok 
(teplota, vlhkosť, prach, znečistenie). 

 

Všetky činnosti na údržbu by mali byť vykonané autorizovaným personálom Legrand 

 

Zvyškové napätie a vysoká teplota kovových dielov vnútri, aj keď je UPS odpojená. Kontakt môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom a popáleniny. Všetky operácie s výnimkou výmeny poistiek batérií 
musia byť vykonané oprávneným personálom Legrand. 

 

Batérie by mali byť vždy menené autorizovaným servisným personálom Legrand. Nebezpečenstvo 
výbuchu a požiaru, ak je použitý nesprávny typ batérie. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, 
zranenia a chemické nebezpečenstvo, prítomné smrtiace napätie. Pri výmene batérií by malo byť 
použité rovnaké množstvo a typ, ktoré boli pôvodne namontované. 

 

Neotvárajte ani nepoškodzujte batérie. Uvoľnený elektrolyt je škodlivý pre kožu a oči. 
Môže byť toxický. 

 

Batérie musia byť vždy zlikvidované podľa miestnych zákonov v oblasti životného prostredia. 

 

Poistky batérií by mali byť vymenené iba za rovnakú hodnotu a typ. 
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Preventívnu údržbu a výmeny až do konca životnosti vykonáva Legrand alebo autorizovaný technický poverený 
pracovník, a to pravidelne (minimálne 1x ročne, podľa náročnosti a citlivosti aplikácie). 
  

10.4. Kondenzátory 

Životnosť DC elektrolytických kondenzátorov a AC kondenzátorov používaných na účely vstupného a výstupného 
filtrovania závisí od používania UPS a okolitých podmienok. 
Preventívnu údržbu a výmeny až do konca životnosti vykonáva Legrand alebo autorizovaný technický poverený 
pracovník, a to pravidelne (minimálne 1x ročne, podľa náročnosti a citlivosti aplikácie). 
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Príloha 1: Zoznam alarmov  
 

Č. ALARM POPIS 

1 Bypass voltage failure Bypass napätie je mimo limitu 
2 Bypass phase sequence wrong Sled fáz bypass sieťového napätia nie je v poriadku 

3 Inverter not sync. with bypass 
Frekvencia obtokového napätia je mimo frekvenčného rozsahu pre on-line 
prevádzku alebo bypass napätie je mimo limitu 

4 Battery breaker open Poistka akumulátora je spálená alebo istič otvorený užívateľom 
5 Battery test failure Zlyhanie batérie 
6 Rectifier temperature high Vysoká teplota modulu IGBT usmerňovača  

7 Rectifier overload 
Prúd RMS vstupujúceho od niektorého zo vstupných liniek presahuje jeho 
nominálnu hodnotu 

8 Rectifier communication lost Čelný panel nemôže komunikovať s usmerňovačom 
9 Input voltage failure Vstupné napätie je mimo limitu 

10 Input phase sequence wrong Sled fáz vstupného sieťového napätia nie je v poriadku 

11 Rectifier not sync. with input 
Frekvencia vstupného sieťového napätia je mimo kmitočtového rozsahu 
usmerňovača alebo vstupné sieťové napätie je mimo limitu 

12 Rectifier not precharged Jednosmerné napätie nie je napájané zo vstupného obvodu 
13 DC voltage failure DC zbernica napätia je mimo limitu 
14 Inverter temperature high Vysoká teplota IGBT modulu striedača 

15 Output overload 
Prúd RMS čerpaný z niektorej z výstupných liniek presahuje jeho nominálnu 
hodnotu 

16 Inverter DC component high DC napätie striedača je mimo limitu 
17 Inverter communication lost Čelný panel nemôže komunikovať s meničom 
18 Output DC component high Výstupné napätie DC zložky je mimo limitu 
19 Output voltage failure Výstupné napätie je mimo limitu 
20 Output short circuit Skrat na výstupe 

21 Master communication lost Slave nemôže komunikovať s masterom – chyba komunikácie 
22 Slave not sync. with master Jednotky stratili synchronizáciu s hlavnou riadiacou jednotkou 
23 N number failure Paralelný počet UPS je pod nastaveným číslom N 

24 Redundancy lost 
Paralelný alarm. Celkové zaťaženie je viac než zaťaženie redundance. Vzorec 
je: Load%> N / (N + 1) * 100 
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Príloha 2: Zoznam diagnostiky  
Č. DIAGNOSTIKA POPIS 

1 Bypass active UPS v prevádzke na bypass 
2 Bypass blocked Bypass je blokovaný UPS 
3 Bypass disabled Bypass je zakázaný užívateľom 
4 Eco mode active Je zvolený režim Eco 

5 Battery test active Test batérií beží 

6 Battery discharging 
Preťaženie usmerňovača, nemožnosť dostatočného napájania  DC obvodu alebo 
výpadok siete 

7 
Ambient temperature 
high Okolitá teplota prekračuje horný limit 

8 Rectifier passive Usmerňovač nepracuje 
9 Rectifier blocked Usmerňovač je blokovaný UPS 
1
0 Rectifier disabled Usmerňovač je zakázaný užívateľom 
1
1 Inverter passive Striedač nepracuje 
1
2 Inverter blocked Striedač je blokovaný UPS 
1
3 Inverter disabled Striedač je zakázaný užívateľom 
1
4 Generator mode active Je aktivovaný prístup generátora 
1
5 ESD active Rozhranie Núdzové vypnutie zariadenia je aktivované 
1
6 

Maintenance bypass 
active Prepínač údržbového Bypassu je v polohe „ON“ 

1
7 Output breaker open Výstupný istič je v polohe „OFF“ 
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Príloha 3: Zoznam udalostí  
Č. UDALOSŤ POPIS 

1 Bypass voltage ok Bypass napätie je v medziach. 

2 Inv. sync. with Byp. Frekvencia sieťového napätia Bypassu je synchronizovaná s výstupnou frekvenciou. 

3 Byp. ph. seq. ok Sled fáz Bypassu sieťového napätia je v poriadku. 

4 M. Bypass passive Manuálny prepínač Bypassu je v polohe „0“. 

5 Inverter temp. ok Teplota bloku striedača je v medziach. 

6 Inverter load ok Prúd RMS čerpaný z niektorej z výstupných liniek neprekračuje nominálnu hodnotu. 

7 Bypass passive Bypass teraz nepracuje. 

8 Inverter active Striedač pracuje. 

9 Output voltage ok Výstupné napätie je v medziach. 

10 Master com. ok Nie je žiadny problém v komunikácii s master UPS. 

11 Input voltage ok Vstupné napätie je v medziach. 

12 Rec. sync. with Inp. Usmerňovač je synchronizovaný so vstupnou frekvenciou. 

13 Inp. ph. seq. ok Sled fáz vstupného napätia je v poriadku. 

14 Rectifier temp. ok Teplota bloku usmerňovača je v medziach. 

15 Rectifier load ok Prúd RMS odoberaný z niektorej zo vstupných liniek neprekročí jej nominálnu hodnotu. 

16 DC voltage ok Napätie DC zbernice je v rámci limitov. 

17 DC voltage ok Napätie DC zbernice je v rámci limitov. 

18 Rectifier active Usmerňovač teraz pracuje. 

19 Output breaker closed Výstupný istič je v polohe „I“. 

20 Batt. test completed Test batérie je dokončený. 

21 Redundancy ok Všetky paralelné UPS sú v poriadku. 

22 N number ok Všetky paralelné UPS sú v poriadku. 

23 Rectifier enabled Usmerňovač je povolený nastavením  „YES“ na prednom paneli. 

24 Inverter enabled Striedač je povolený nastavením „YES“ na prednom paneli. 

25 Bypass enabled Bypass je povolený nastavením „YES“ na prednom paneli. 

26 Eco mode passive Režim Eco je povolený nastavením „NO“ na prednom paneli. 

27 Batt. not discharging Batérie nie sú vybíjané. 

28 Ambient temp. ok Okolitá teplota je v medziach. 

29 Gen. mode passive Generátor prístupu je pasívny. 

30 ESD incactive Rozhranie Emergency Switching Device je neaktívne. 

31 Battery test succeed Výsledok testu batérií je úspešný. 

32 Battery breaker closed Istič batérie je v polohe „I“. 

33 Rec. precharged DC napätie na zbernici je rovné vstupnému napätiu. 

34 Inverter com. ok Komunikácia medzi striedačom a predným panelom je v poriadku. 

35 Rectifier com. ok Komunikácia medzi usmerňovačom a predným panelom je v poriadku. 

36 Bypass voltage high Bypass napätie je vyššie, než je jeho medza. 

37 Bypass voltage low Bypass napätie je nižšie, než je jeho medza. 

38 Inv. not sync. with Byp. Frekvencia Bypass sieťového napätia nie je synchronizovaná s výstupnou frekvenciou. 

39 Byp. ph. seq. wrong Sled fáz Bypassu nie je v poriadku. 

40 M. Bypass active Manuálny prepínač Bypassu je „ON“. 

41 Inverter temp. high Teplota bloku striedača je veľmi vysoká. 
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42 Inverter overload Prúd RMS odoberaný z niektorej z výstupných liniek presahuje jeho nominálnu hodnotu. 

43 Bypass active UPS je v Bypasse. 

44 Inverter passive Striedač teraz nepracuje. 

45 Output voltage failure Výstupné napätie je mimo svojej hranice. 

46 Master com. lost Tento alarm je spustený pri prerušení toku informácií z master jednotky UPS. 

47 Input voltage high Vstupné napätie je vyššie, než je jeho medza. 

48 Input voltage low Vstupné napätie je nižšie, než je jeho medza. 

49 Rec. not sync. with Inp. 
Frekvencia vstupného napätia je mimo frekvenčného rozsahu pre Bypass alebo Bypass je veľmi 
nízky. 

50 Inp. ph. seq. wrong Sled fáz vstupného napätia siete nie je v poriadku. 

51 Rectifier temp. high Teplota bloku usmerňovača je veľmi vysoká. 

52 Rectifier overload Prúd RMS odoberaný z niektorej zo vstupných liniek presahuje jeho nominálnu hodnotu. 

53 DC voltage high Jednosmerné napätie na zbernici je vyššie, než je jeho horná medza. 

54 DC voltage low Jednosmerné napätie na zbernici je nižšie, než je jeho horná medza. 

55 Rectifier passive Usmerňovač teraz nepracuje. 

56 Output breaker open Istič  výstupu je v polohe „OFF“. 

57 Batt. test active Batériový test aktívny. 

58 Redundancy lost 
Paralelný alarm. Celkové zaťaženie je viac než zaťaženie redundancie. Vzorec je: Load %> N / 
(N + 1) * 100 

59 N number failure 
Alarm paralelného zapojenia. Ak je počet paralelne zapojených UPS menší, než je počet N 
v nastavení, objaví sa tento alarm. 

60 Rectifier disabled Usmerňovač povolený nastavením „ON“ na prednom paneli. 

61 Inverter disabled Striedač povolený nastavením „ON“ na prednom paneli. 

62 Bypass disabled Bypass povolený nastavením „ON“ na prednom paneli. 

63 Eco mode active Eco režim povolený nastavením „YES“ na prednom paneli. 

64 Batt. discharging Batérie sú vybíjané. 

65 Ambient temp. high Okolitá teplota presiahla hornú hranicu. 

66 Gen. mode active Generátor prístup je aktívny. 

67 ESD active Rozhranie Emergency Switching Device je aktivované. 

68 Battery test failure Batérie zlyhali v teste batérií. 

69 Battery breaker open Istič batérií je v polohe „OFF“. 

70 Rec. not precharged Napätie DC zbernice nie je rovné vstupnému napätiu. 

71 Inverter com. lost Komunikácia medzi striedačom a predným panelom je stratená. 

72 Rectifier com. lost Komunikácia medzi usmerňovačom a predným panelom je stratená. 
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Príloha 4: Technické špecifikácie 
Model UPS – výkon 
 (3Ph/3Ph) 

KEOR T  
10KVA 

KEOR T  
15KVA 

KEOR T  
20KVA 

KEOR T  
30KVA 

KEOR T  
40KVA 

KEOR T  
60KVA 

KEOR T  
80KVA 

KEOR T 
100KVA 

KEOR T  
120KVA 

Výstupný výkon (VA) 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 

Menovitý činný výkon (W) 9.000 13.500 18.000 27.000 36.000 54.000 72.000 90.000 108.000 

VSTUP 

Menovité napätie 400 V (Ph-Ph) 3Ph+N+PE 
Rozsah vstupného napätia (VAC) (pri 50 % 
zaťaženia)   208 – 459 V 

Rozsah vstupného napätia (VAC) (pri plnom 
zaťažení, s dobíjaním batérií)   ±15 % 

Frekvencia (Hz) 45 – 65 

Power Factor ≥ 0.99 

BYPASS VSTUP 

Menovité napätie 400 V (Ph-Ph) 3Ph+N+PB 

Tolerancia napätia ±18 % (Prispôsobiteľné) 

Tolerancia frekvencie (Hz) ±3  

Doba prepnutia (ms) <1 

VÝSTUP 

Menovité napätie (VAC) (F-F)   400 V (Ph-Ph) 3Ph+N+PB (380/415 Adjustable) 

Účinník 0.9 

Výstupná krivka sínusoida 

Frekvencia (Hz) 50 alebo 60 (nastaviteľný) 

Tolerancia frekvencie (Prevádzka na batérii) 0.01 %  

Regulácia napätia (statická) ±1 % 

Skreslenie výstupného napätia <0.5 % 

Maximálny fázový uhol variácie < 0.1ᵒ 

Crest Factor 3 : 1 
Menovitý výkon (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 

Preťaženosť (sec) 
600 (at 100 – 125 % Load) 

60 (at 125 – 150 % Load) 

THDV 
  < 2 % 

Nelineárne zaťaženie < 4 % 

BATÉRIE 

Typ batérií bezúdržbové, olovené 

Batériové série (bloky) 1 x 60 

OCHRANA 

Ochrana proti preťaženiu, vysokej teplote, vstupné prepätie, vstup a výstup prúdovej špičky, Back 

Inteligentné nabíjanie algoritmus  
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KOMUNIKÁCIA* 

Štandardné rozhranie RS232, ESD, Genset, Modbus, 4 Programovateľné reléové kontakty 

Možnosti USB konvertor, SNMP  

ENVIRONMENT 

Prevádzková teplota (⁰C) 0 – 40  

Prevádzková teplota batérií (⁰C) 20 –23 (odporučené pre dlhšiu životnosť batérií) 
Maximálna nadmorská výška pre prevádzku 
(m) 1000 

Vlhkosť prostredia 20 – 95 % (Nekondenzujúci) 

Hlučnosť (dBA) < 55 (at 1m) 

FYZICKÉ ÚDAJE 

Rozmery (H x W x D) (mm) 1345/1650 x 400 x 800  1650 x 600 x 
900  

1650 x 600 x 
800  

1650 x 800 x 
800  

Hmotnosť (kg)  
(bez batérií, bez transformátora) 

121/1
40 

132/1
51 

 144/1
62 

 148/1
69 241 276   317  348 365  

Farba (RAL) 
RAL 7016@steny 

RAL 9005@predné dvere 
ŠTANDARDY 

Bezpečnosť IEC/EN 62040-1 

EMC IEC/EN 62040-2 

Vyhotovenie IEC/EN 62040-3 

Konštrukcia  
IEC/EN  62040 

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 

Krytie IP 20 (other IP as option) 
MOŽNOSTI 

Galvanický oddeľovací transformátor (Interný pre 10-60kVA, Externý pre 80-120kVA /na vyžiadanie/) 

  
* Prosím, kontaktujte Legrand alebo miestneho autorizovaného distribútora pre voliteľné komunikačné rozhranie. 
** Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických špecifikácií a dizajnu bez predošlého upozornenia. 
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Príloha 6: Popis UPS a blokového diagramu 

  

Názov Definícia 
Q1 Istič spoločného sieťového napájania 
Q2 Výstupný istič 
Q3 Istič/odpojovač údržbového Bypassu 
Q4 Istič prídavného sieťového napájania 
F5 Batériová poistka 
Q6 Istič špičkových prúdov 
F1 Poistka usmerňovača 
F2 Poistka striedača 
KREC Stýkač usmerňovača 
KINV Stýkač striedača 
KBYP Stýkač spätného napájania 
X1 Konektory spoločného napájania zo siete 
X2 Výstupné konektory 
X4 Konektory pre prídavné napájanie 
BYPASS 
THYRISTOR 

V prípade, že sa vyskytne akákoľvek závada meniča; Bypass tyristory prevedú dodávku napájania elektronicky z meniča do pomocného zdroja 
elektrickej energie bez prerušenia. 

RECTIFIER Usmerňovač generuje veľmi konštantné jednosmerné úrovne napätia čerpaním prúdu zo vstupu s účinníkom blízkym k 1. 
INVERTER Menič generuje veľmi konštantnú úroveň striedavého napätia na výstupe pomocou jednosmerného napätia na výstupe usmerňovača. 
BATTERY Dodáva potrebnú energiu, keď sieťové napätie nie je k dispozícii. 
T1 
PRÍSLUŠENSTVO Galvanicky oddeľujúci transformátor  (Interný pre 10-60kVA) 

T2  
PRÍSLUŠENSTVO Galvanicky oddeľujúci transformátor pre Externú údržbovú Bypass linku (na vyžiadanie) 
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SEPARATED RECTIFIER AND BYPASS INPUTS FOR SINGLE UPS UNIT (10-60kVA) 
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SEPARATED RECTIFIER AND BYPASS INPUTS FOR SINGLE UPS UNIT (80-120kVA) 
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COMMON RECTIFIER AND BYPASS INPUTS FOR SINGLE UPS UNIT (10-60kVA) 
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COMMON RECTIFIER AND BYPASS INPUTS FOR SINGLE UPS UNIT (80-120kVA) 
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a1, a2: Mains Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
b1, b2: Auxiliary Supply MCCB 4p 
o1, o2, unit output switch 4p 
 
NOTE: 
Q3= Internal Maintenance Bypass can be used when total 
load < single unit rating (kVA)  
Option   o1, o2= unit output disconnect switch to enable 
single unit complete shut down for maintenance 
 a, b, o should be 4poles unless TN-C distribution is used 
 
In case we have parallel system with internal 
transformer; it is recommended to install output switches 
(o) to enable sequential energizing of the different 
transformers.   
 

 

 

TWO PARALLEL UNITS 1+1 Redundant Configuration with Dual Distribution Input (10-60kVA) 
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TWO PARALLEL UNITS 1+1 Redundant Configuration with Dual Distribution Input (80-120kVA) 

a1, a2: Mains Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
b1, b2: Auxiliary Supply MCCB 4p 
o1, o2, unit output switch 4p 
 
NOTE: 
Q3= Internal Maintenance Bypass can be used when total 
load < single unit rating (kVA)  
Option   o1, o2= unit output disconnect switch to enable 
single unit complete shut down for maintenance 
 a, b, o should be 4poles unless TN-C distribution is used 
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TWO PARALLEL UNITS 1+1 Redundant Configuration with Single Distribution Input (10-60kVA) 

a1, a2: Mains Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
o1, o2 unit output switch 4p 
 
NOTE: 
Q3= Internal Maintenance Bypass can be used when total 
load < single unit rating (kVA)  
Option   o1, o2= unit output disconnect switch to enable 
single unit complete shut down for maintenance 
 a, o should be 4poles unless TN-C distribution is used 
 
In case we have parallel system with internal 
transformer; it is recommended to install output switches 
(o) to enable sequential energizing of the different 
transformers.   
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TWO PARALLEL UNITS 1+1 Redundant Configuration with Single Distribution Input (80-120kVA) 

a1, a2: Mains Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
o1, o2 unit output switch 4p 
 
NOTE: 
Q3= Internal Maintenance Bypass can be used when total 
load < single unit rating (kVA)  
Option   o1, o2= unit output disconnect switch to enable 
single unit complete shut down for maintenance 
 a, o should be 4poles unless TN-C distribution is used 
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THREE PARALLEL UNITS N+1 Redundant Configuration with Dual Distribution Input (10-60kVA) 

a1, a2, a3: Mains Supply MCCB 4p 
b1, b2, b3: Auxiliary Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
o1, o2, o3 unit output switch 4p 
OS: General output switch 4p 
Q: External Maintenance Bypass MCCB 4p  
 
 
NOTE: 
Q= External Maintenance Bypass MCCB 
OS = general output disconnect switch 
Rating = N X unit rating (kVA)  
 
Internal Maintenance Bypass Q3 cannot be used should 
be locked to avoid any misuse. 
 
Option   o1, o2, o3= unit output disconnect switch to 
enable single unit complete shut down for maintenance 
 a, b, o, OS, Q should be 4poles unless TN-C distribution is 
used 
 
In case we have parallel system with internal 
transformer; it is recommended to install output switches 
(o) to enable sequential energizing of the different 
transformers.   
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THREE PARALLEL UNITS N+1 Redundant Configuration with Dual Distribution Input (80-120kVA) 

a1, a2, a3: Mains Supply MCCB 4p 
b1, b2, b3: Auxiliary Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
o1, o2, o3 unit output switch 4p 
OS: General output switch 4p 
Q: External Maintenance Bypass MCCB 4p  
 
 
NOTE: 
Q= External Maintenance Bypass MCCB 
OS = general output disconnect switch 
Rating = N X unit rating (kVA)  
 
Internal Maintenance Bypass Q3 cannot be used should 
be locked to avoid any misuse. 
 
Option   o1, o2, o3= unit output disconnect switch to 
enable single unit complete shut down for maintenance 
 a, b, o, OS, Q should be 4poles unless TN-C distribution is 
used 
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THREE PARALLEL UNITS N+1 Redundant Configuration with Single Distribution Input (10-60kVA) 

a1, a2, a3: Mains Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
o1, o2, o3 unit output switch 4p 
OS: General output switch 4p 
Q: External Maintenance Bypass MCCB 4p  
 
 
NOTE: 
Q = External Maintenance By pass MCCB  
OS = general output disconnect switch 
Rating = N X unit rating (kVA)  
 
Internal Maintenance Bypass Q3 cannot be used should 
be locked to avoid any misuse. 
 
Option   o1, o2, o3= unit output disconnect switch to 
enable single unit complete shut down for maintenance 
 a, o, OS, Q should be 4poles unless TN-C distribution is 
used 
 
In case we have parallel system with internal 
transformer; it is recommended to install output switches 
(o) to enable sequential energizing of the different 
transformers.   
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THREE PARALLEL UNITS N+1 Redundant Configuration with Single Distribution Input (80-120kVA) 

a1, a2, a3: Mains Supply MCCB 4p 
d: Distribution MCCB  
o1, o2, o3 unit output switch 4p 
OS: General output switch 4p 
Q: External Maintenance Bypass MCCB 4p  
 
 
NOTE: 
Q = External Maintenance By pass MCCB  
OS = general output disconnect switch 
Rating = N X unit rating (kVA)  
 
Interný údržbový Bypass Q3 nemôže byť použitý a mal 
by byť uzamknutý, aby sa zabránilo zneužitiu. 
 
Option   o1, o2, o3= unit output disconnect switch to 
enable single unit complete shut down for maintenance 
 a, o, OS, Q should be 4poles unless TN-C distribution is 
used 
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