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Megjegyzés 

 

A berendezés használata előtt, kérjük, olvassák el gondosan a Kezelési 
utasítást és sajátítsák el az abban foglaltakat! A berendezés Kezelési urasítását 
tartsák mindig a berendezés közelében, a kezelő számára elérhető helyen!  

 

 

 

1.  A vezetékek bekötését mindig a védőföldelés bekötésével kezdjük. 

2.AZ UPS be- és kimeneti vezetékeinek érintése, amennyiben feszültség alatt állnak, veszélyes.  

3.Az UPS belsejében veszélyes feszültség van. Ne vegyék le a berendezés burkolatát  

4.Veszély esetén kapcsoljuk le az UPS bemeneti és akkumulátor kapcsolóját  

5.Az UPS sorkapcsán akkor is lehet feszültség, ha a berendezés bemenete nincs bekapcsolva.  

6.Javítás esetén iktassuk ki az UPS és az akkumulátor közötti kapcsolatot, majd a feszültség 

leépüléséig várjunk 5 percet.  

7.A vezetékeket az akkusarukhoz kell rögzíteni. Tilos az akkumulátor pólusait rövidre zárni. Tilos 

egyidejűleg két összekötő vezeték végét megfogni, mert sérülés keletkezhet  

8.A veszély elkerülése érdekében tűztől, tüzet okozó tárgyaktól tartsuk távol az akkumulátort  

9.Ne nyissuk ki, ne dobjuk tűzbe az akkumulátort! A kifolyó elektrolit vagy a robbanás súlyosan 

károsíthatja az egészségünket    

10.Hiba esetén forduljunk szakszervizhez. A szakszerűtlen beavatkozás súlyos károkat okozhat 

mind a berendezésben, mind emberéletben  

11.AZ UPS elektromos kompatibilitás szempontjából “A” fokozatú berendezés  

12.A berendezés telepítését és szervizelését csak erre a berendezésre képesítéssel rendelkező, 

szakképzett személyek végezhetik   

13.Mindig olyan akkumulátorra cseréljük az akkumulátort, amilyennel az eredetileg szerelve volt.  

14.A berendezés szállítását követően várjuk meg, amíg az felveszi a környezet hőmérsékletét. 

Ellenkező esetben kockáztatjuk a berendezés és a kezelőszemélyzet épségét.  
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1. Áttekintés 

1.1Profil 

A T3J (1-3KVA) UPS sorozat tagjai intelligens, nagyfrekvenciás, teljesen online, 

folyamatosan kétszeresen átalakító UPS-ek, amelyek különösen alkalmasak 

fájl-szerverek, vállalati szerverek, központi szerverek, mikro komputerek, 

adatközpontok, telekommunikációs-, biztonsági- és egészségügyi rendszerek 

biztonságos energiaellátására, illetve olyan eszközök, berendezések 

védelmére, amelyek nagyon magas szintű áramellátást igényelnek.  

A T3J UPS-ek egyfázisú, váltóáramú ki- és bemenettel rendelkező 

berendezések. Két kivitelben készülnek: az áthidalási idő szempontjából 

ismerünk bővíthető, illetve fix áthidalási idővel rendelkező UPS-t.  
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1.2Műszaki adatok 
T3J UPS sorozat fontosabb műszaki adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák 

 1-1 Táblázat T3J UPS sorozat főbb műszaki adatai 

 

Index                Modell ST3J010 ST3J020 ST3030R 

Feszültség (V) 160V~290V 100 / 100% terhelés, 120V~290V / 50% 

terhelés mellett 

Frekvencia (Hz) 50±5% 

Fázisszám Egyfázisú-3 vezeték 

Bemenet 

Akkufeszültség (V) 36 96 

Teljesítmény    (VA) 1000/700 2000/1400 3000/2100 

Feszültség    (V) 230±2% 

Frekvencia   (Hz) 50±0.2 (Akku üzemben) 

Jelforma szinusz 

Harmonikus 

feszültségtorzulás 

distortion factor 

THD < 3% (lineáris terhelés) 

Teljesítménytényező 0.7  

Kapcsolási idő (ms) 0 

Túlterhelhetőség 105%~130% terhelésen 60 sec, 135%~150% terhelésen 

30 sec, terhelés≥150% 300 ms  

Kimenet  

 

Kimeneti csatlakozók IEC aljzatok 

Áthidalási idő 
5 min. 

(PC terhelés) 

8 min. 

(PC terhelés) 

5 min. 

(PC terhelés) 

Visszatöltési idő <12 h (Standard  modell) 

Kommunikációs 

interfész 
RS232 támogatja a menedzser szoftvert és az SNMP 

protokolt  

Kijelzés LCD – működési állapotokat mutat 

Figyelmeztetések Alacsony akkufeszültség, Bemeneti zavar, UPS hiba 

Védelem Mélykisütés, túlterhelés, rövidzárlat és túl magas 

hőmérséklet ellen  

Frekvencia zaj (dB) < 45 

Üzemi hőmérséklet 0 ~ 40C° 

Relatív páratartalom 0 ~ 95%, nem kicsapódó 

Méretek (H × W × D) 88×440×440 

Egyéb 

Tömeg   (kg) 15 37 38 

Az adatok  -- minden értesítés nélküli – változtatásának joga fenntartva! 
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1.3Fő funkciók és jellemzők     

1 ... Intelligens RS232 kommunikáció: a sztenderd RS232 adatkapcsolati csatlakozó 

és egy UPS menedzsment szoftver segítségével távfelügyeleti funkciók 

hozhatóak létre az UPS és PC között , ahol a számítógép felügyeli a 

szünetmentes áramforrás működését és az elektromos paramétereket , a 

szoftver – szükség esetén - kikapcsolja a számítógépet,. Az UPS támogatja az 

SNMP hálózati protokollt. A kommunikációhoz szükséges adapter az RS232 

interfészhez csatlakoztatható.  

2 ... Magas bemeneti teljesítmény tényező: A fejlett aktív PFC technika csillapítja az 

elektromos hálózat terhelését. A környezeti terhelés csökkentése révén az UPS 

már a zöld energiaforrások  új generációját képviseli. 

3 ... Magas ár – teljesítmény arány: az UPS-t a többszörös áram átalakításnak és az 

alkalmazott nagyfrekvenciás PWM technikának köszönhetően nagy 

hatékonyság, kis méret és tömeg jellemzik. Az üzembiztonság folyamatos 

növelése és a gyártási költségek csökkentése révén a piacon található egyik 

legjobb ár-teljesítményű UPS.  

4 ... Tökéletes védelmi funkciók: a berendezés rendelkezik kimeneti túlfeszültség-, 

akkumulátor mélykisütés-, bemeneti túlfeszültség-  és háromszoros túlcsordulás 

elleni védelemmel, sok, nagyfrekvenciás UPS-sel ellentétben könnyen 

adaptálható az elektromos hálózathoz stb.   

5 ... Nagy bemeneti feszültséghatár: A tág bemeneti feszültséghatároknak 

köszönhetően a berendezés még a 120V alsó határon sem vált át akkumulátor 

üzemre. A kevesebb kapcsolás kevesebb kisütési / töltési ciklust eredményez, 

aminek következtében megnő az akkumulátorok várható élettartama.  
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1.4Biztonsági figyelmeztetés 

                                                

1     Ne vegyék le a berendezés burkolatát! A berendezés telepítését,  

       szervizelését és karbantartását csak erre a berendezésre képesítéssel   

       rendelkező, szakképzett személyek végezhetik   

2 ... A védőföldelést mindig csatlakoztatni kell  

3 ... Kúszóáram veszély! Az UPS csatlakoztatáskor először mindig a földvezetéket 

csatlakoztassák!  

4 ... Az UPS-t száraz, pormentes, megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú beltéri 

helységben kell elhelyezni.  

5 ... AZ UPS több energiaforrással rendelkezik. Ezért karbantartás, javítás előtt, az 

áramütés elkerülése érdekében szakítsák meg az UPS bemeneti áramkörét és 

válasszák le a külső és a belső akkumulátort . 

6 ... Még ha a bemeneti AC ki is van kapcsolva, az UPS belsejében az 

akkumulátorok miatt továbbra is fennáll az áramütés veszélye.   

7 ... Ha az akkumulátor áramköre nincs szigetelve az AC bemenettől életveszélyes 

feszültség lehet az akkumulátor pólusai és a fold között.  

8 ... Az akkumulátor magasfeszültsége életveszélyes. Ügyeljenek a telepítés, kezelés 

során a megfelelő szigetelésre.  

9 ... Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése miatt azok tömítetlenné válhatnak, és 

fennáll a veszélye annak, hogy veszélyes, maró elektrolittal kerülünk 

érintkezésbe.  

10 . A berendezés alacsony hőmérsékleten történő üzemeltetése esetén 

párakicsapódás, és ebből adódóan elektromos szikra, tűz, áramütés keletkezhet. 

Ezért a fenti veszélyek elkerülése érdekében, csak teljesen száraz UPS-t, és azt 

is megfelelő hőmérsékletű környezetben szabad üzemeltetni.   

Figyelem: A berendezés be- és kimenetén magasfeszültség van jelen, aminek az 

érintése életveszélyt okozhat. Kérjük, olvassák át figyelmesen a Kezelési 

utasítást, különös tekintettel a veszélyre figyelmeztető részekre, mielőtt a 

berendezést telepítenék, üzembe helyeznék, vagy kezelnék. A berendezésbe 

csak erre a berendezésre kellően kiképzett, szakképzett személyek nyúlhatnak!  
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2. Kialakítás és működési elv 

2.1Kialakítás 

2.1.1ST3J (1-3kVA) UPS sorozat elő- és hátlapi kialakítása 

 

  

Előlap 

 

Hátlap (1kVA UPS) 
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 Hátlap (2/3kVA UPS akkumulátorszekrénnyel) 
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 Előlap (1kVA UPS)  
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      Hátlap (1kVA UPS) 
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2/3kVA torony kivitelű UPS elő- és hátlapi kialakítása 
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2.1.2 Kijelző 

T3J UPS sorozat kijelzőjének bemutatása  

 

 

LED “LINE”: Világít, ha az elektromos hálózati betáp normális. Ha a hálózat nem normális. 

akkor nem világít. 

LED “INV.” : Inverter normális üzemben világít, egyébként nem világít.  

LED “BYPASS”: Ha az UPS bypass üzemmódban van, akkor világít, normal üzemmódban 

nem világít.  

LED „BAT”: világít, ha az UPS akkumulátoros üzemmódban működik 

LED “FAULT”: UPS hiba esetén világít, egyébként nem világít. 

Nyomógomb “SELECT”: Normál üzemmódban a kijelző a kimeneti feszültséget mutatja. A 

gomb háttérvilágítást kapcsol, ill. A segítségével kiválasztható a megtekinteni 

kívánt paraméter, vagy némítható a riasztási hangjelzés.  
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2.2 Működési elv 

Ha az UPS hálózati bemeneti feszültsége normális, akkor a 

teljesítménykorrekciós egyenirányító ± 360VDC-re megnöveli a 230VAC-t. Ez 

az egyenáram táplálja az invertert, amely tiszta, stabilizált feszültséggel látja el 

a statikus kapcsolón keresztül a terhelőket. E közben az AC akkumulátortöltő 

tölti az akkumulátorokat. Hálózati kimaradás, vagy hiba esetén a statikus 

kapcsoló az inverter akkumulátoros megtáplálására kapcsol. Az 

akkufeszültséget a DC/DC konverter ± 360VDC-re növeli és ez táplálja az 

invertert. Az egyenirányító félvezető hídas, a DC/DC konverter léptető vagy 

BOOST áramkörös, a PFC aktív  teljesítménykorrekciós áramkörét UC3854 

vezérli, míg az akkumulátortöltő teljesen független, hálózati AC/DC töltő.  

 

 

Működési elv blokkdiagram 
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 Az RS232 UPS-PC tűkiosztását az alábbi táblázat mutatja  

 

 

RS232  UPS RS232 PC 

9 (3) 2 (Bemenet) 

6 (2) 3 (Kimenet) 

7 (5) 5 (Föld) 



  

st3j_kezelesi_utasitas_rev01 

3. UPS Kezelése 

3.1Üzembe helyezés előtti előkészületek 

Használatba vétel előtt győződjünk meg az alábbiakról:   

1      Be- és kimeneti vezetékek helyesen és megfelelő nyomatékkal 

rögzítettek;   

2      Akkumulátor megszakítója (2,3kVA) “OFF” állapotban;   

3      Elektromos hálózat megfelel az UPS igényeinek.  

4      UPS kimenete nincs rövidre zárva, a terhelés nagysága az UPS 

teljesítményét nem haladja meg.  

5      Terhelők nincsenek bekapcsolva;   

6      Akkumulátorfeszültség megfelelő;   

7      Reaktív fogyasztóval ne terheljük az UPS-t.  

 

3.2UPS Bekapcsolása 

A fentiek ellenőrzését követően járjunk el a következők szerint:   

1      Kapcsoljuk az akkumulátorszekrény hátlapján lévő akkumulátor 

megszakító kapcsolóját “ON” állásba (1kVA UPS nem rendelkezik ezzel, 

a 2. ponttól az utasítások erre a típusra is vonatkoznak),  

2      Nyomjuk meg az előlapon lévő “ON” gombot. Az “INV” LED világítani 

kezd, majd rövid szinkronizálási időt követően kialszik a “BYPASS” LED 

és az UPS normál üzemmódba vált. Várjunk kb. 20 sec.-t.   

3      A nagyobbtól a kisebb terhelők felé haladva, egymás után indítsuk el a 

terhelőket.  
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3.3 UPS kikapcsolása  

Az UPS kikapcsolásakor az alábbiak szerint járjunk el: 

1     Az UPS kikapcsolása előtt kapcsoljuk ki az UPS-t terhelő berendezéseket 

(PC etc.) és futtassuk az invertert kb. 10 percig terheletlenül.  

2     Miután az UPS lehűtötte magát, nyomjuk meg az előlapon található 

“POWER” gombot.  

3     A berendezés teljes kikapcsolása érdekében kapcsoljuk az 

akkumulátorszekrény hátlapján lévő akkumulátorkör megszakítóját “OFF” 

állásba. Ezzel a berendezés kikapcsolási folyamata befejeződött.  

 

3.4Akkumulátor rendszeres karbantartása  

1     Ha a berendezés hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátorok 

töltésre szorulnak. A teljes feltöltődés több mint 8 órát igényel. A töltéshez 

kapcsoljuk “ON” állásba az akkumulátorszekrény hátlapján lévő 

akkumulátorköri megszakítót. Az első üzembe helyezés előtt ajánlatos 

legalább 10 órán keresztül tölteni az akkumulátorokat.  

2     A töltés normál üzemmódban is történhet. Ilyenkor azonban előfordulhat, 

hogy hálózati hiba, vagy kimaradás esetén az akkumulátorok nem tudják a 

teljesen feltöltött állapotra tervezett áthidalási ideig, csupán rövidebb ideig 

fenntartani a rendszer működését.  

3     Az akkumulátorokat 4-6 havonta ki kell sütni, illetve fel kell tölteni.  

4     Meleg éghajlatú övezetekben az akkumulátorokat gyakrabban, 2 havonta 

szükséges kisütni, illetve tölteni.  

5     Kisütést követő 24 órán belül az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A 

nem teljesen feltöltött akkumulátor kisütése károsítja (csökken a 

kapacitása), akár tönkre is teheti az akkumulátort . 

6     Ha az UPS nincs használatban, az akkumulátorok védelme érdekében 

kapcsoljuk “OFF” állásba a hátlapi megszakítókat.  
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3.5 GYIK 

Ha az UPS a bekapcsolást követően nem működik tökéletesen ne gondoljuk 

mindjárt, hogy rossz, ellenőrizzük előbb az alábbiakat, és igyekezzünk magunk 

megoldani a problémát.  

1. Probléma 

Hálózati betáp rendben, UPS rendesen kiadja a 230VAC-t, de akkumulátoros 

üzemben szaggatott sípoló riasztás hallható.  

Valószínű ok: kontaktushiba (sorkapocs, aljzat, etc.) miatti instabil hálózati 

betáp.  

2. Probléma 

A hálózati betáp megszakító bekapcsolását vagy az “ON” gomb megnyomását 

követően a biztosíték leold, vagy kiolvad.  

Valószínű ok: hálózati betáp vagy UPS kimeneti vezetékek helytelen bekötése  

3. Probléma 

UPS az “ON” gomb megnyomása után is “BYPASS” üzemmódban működik 

("BYPASS" LED világít).  

Valószínű ok: A terhelés meghaladja az UPS teljesítményét. Csökkentsük a 

terhelést, vagy alkalmazzunk nagyobb teljesítményű UPS-t. Egyes fogyasztók 

áramfelvétele az indításkor megnő. Előfordulhat, hogy az indulási áramfelvétel 

leépülése után a terhelés az UPS teljesítményhatára alá csökken és az UPS 

normál üzembe vált.  

4. Probléma 

UPS normál üzemmódban van, de ha terhelést kapcsolunk rá nincs kimenet .  

Valószínű ok:  

(1) UPS túl van terhelve, vagy valamelyik terhelő zárlatos. Ésszerű mértékben 

csökkentsük a terhelést, vagy szüntessük meg a zárlatot.  

(2) Hibás indítási sorrend: kapcsoljuk ki, és indítsuk újra az UPS-t, majd ha már 

stabilan fut, a nagyobb terhelőkkel kezdve, egyenként indítsuk a 

terhelőket.   

5. Probléma 

UPS az indítást követően rendesen kiad, de rövid időn belül magától leáll. 

Valószínű ok: Alacsony akkumulátorfeszültség. UPS hálózati betáp 

megszakítója nincsen bekapcsolva, vagy nincs hálózat és az UPS 
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akkumulátoros üzemmódban üzemelt, amíg önvédelemből le nem kapcsolt. 

Figyelem: Ha az UPS alacsony akkufeszültség miatt leáll, azonnal kapcsoljunk 

le minden megszakítót a berendezésen és a hálózat visszatérte után 

haladéktalanul töltsük fel az akkumulátorokat. Ennek az elmulasztása az 

akkumulátorok élettartamát csökkentheti, esetleg az akkumulátorok teljesen 

tönkre is mehetnek.  

6. Probléma 

Az UPS egy ideig normálisan működik, de megszólal a szaggatott riasztó 

hangjelzés és a kijelző alacsony akkumulátorfeszültséget jelez. 

Valószínű ok:  

A hálózati betáp feszültség túl alacsony, emiatt az UPS akkumulátoros 

üzemmódban dolgozott. Ha az állapot tovább is fennáll az UPS az 

akkumulátorok mélykisütés elleni védelme miatt leáll.   

7. Probléma 

UPS normál üzemmódban van. Amikor megszakad a hálózati betáplálás az 

UPS leáll.  

Valószínű ok:  

Az akkumulátoregység sérült, vagy nincs csatlakoztatva.  
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4. Hibaelhárítás 
 Körülmények tisztázása 

Hibajelzés esetén, először is igyekezzünk megállapítani a hibát és annak az 

okát (berendezés hibája / körülmények, mint hőmérséklet, páratartalom, 

terhelés etc. okozta hiba).  

 Hibaelhárítás 

Az alábbiakban csupán néhány egyszerű hibaelhárítási módot ismertetünk. Ha 

a hiba okának megállapításában bizonytalanok vagyunk, vagy az itt nyújtott 

információk nem elegendőek a hiba kiküszöböléséhez, forduljunk a szervizhez.  

1 Hosszú hangriasztás, a hiba LED világít, az UPS bypasson, az inverter 

nem működik  

  Valószínű okok:(1) UPS túlterhelt, vagy a kimeneten zárlat van, ami miatt az 

UPS leállította az invertert.  

                    (2) Teljesítmény elemek hibás működése 

                      (3) Vezérlési hiba  

(4) UPS túlmelegedés védelem 

2 UPS amíg van hálózat rendesen működik, de áramhiba esetén leáll  

  Valószínű okok: (1) Akkumulátor hiba 

                  (2) Akkumulátortöltő hiba: 

                  (3) Kontaktushiba az akkukörben  

3 Bár működik a betáp hálózat az UPS mégis szaggatottan sípol  

Valószínű okok: (1) Fázis- és nulla vezető fel vannak cserélve  

(2)  A hálózati feszültség kívül esik az UPS bemeneti 

feszültségkapuján  

4 UPS és PC rendesen működnek. Áramhibát követően az UPS továbbra is 

rendesen dolgozik, de a PC leáll  

Valószínű ok: Földelési kontaktushiba  

5  Egy LED sem világít  

Valószínű ok: Kijelző kontaktushibája, vagy hibás kijelző  
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5. UPS Karbantartása 

5.1  Karbantartási Utasítás AEC szünetmentes áramforráshoz (UPS) 
üzemeltetők részére 

A megbízható működés fenntartása érdekében a szünetmentes áramforrásokat (UPS) 

rendszeresen karbantartani szükséges. A készülékek részegységeinek egymás 

működésére gyakorolt hatása miatt szükséges a hibamegelőző karbantartás 

elvégzése, megakadályozva a következménykárokat. 

 

Figyelem! 

A garancia alatt álló berendezéseknél a karbantartási utasításban foglaltak be nem  

tartása a garancia elvesztését jelenti. 

Személyi feltételek: 

A karbantartást csak AEC, vagy képviselője által kiképzett és a karbantartási 

műveletek elvégzésére feljogosított, szakképzett személy végezheti. 

Az MSZ-EN 2364 (MSZ 1585) sz. üzemviteli szabvány szerint, a szabványban leírt 

villamos berendezéseken, így a szünetmentes áramforrásokon (UPS), amennyiben a 

berendezés feszültség alatt van (pl. bypass/kerülőágra kapcsolták), egyedül munkát 

végezni nem szabad, ezért a karbantartást két, vagy több fő végezze. 

 

Az UPS a ventilátorokon kívül más forgó, mozgó és e miatt mechanikailag kopó 

alkatrésszel nem rendelkezik. Mindazonáltal, mint minden gépi berendezés 

rendszeres felügyeletet és tervszerű, megelőző karbantartást igényel. 

A működéshez biztosítani kell a szükséges környezeti körülményeket: a megfelelő 

környezeti hőmérsékletet, a szellőzést és a tisztaságot. 

 

Az alább leírt periodikus ellenőrzések, az esetleges anomáliák kellő időben történő 

szignalizálása révén nagymértékben hozzájárulhatnak a nagyobb hibák 

elkerüléséhez, a berendezés optimális és hibamentes működéséhez.  

 

Napi ellenőrzés 

Kérjük, naponta végezzék el az alábbiakat: 
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1. Szemrevételezzék a berendezést és környékét: működik-e és hány fokra van 

beállítva a klíma, ha van, működik-e a szellőző ventilátor, van-e valamilyen külsérelmi 

nyom stb. 

2. Ellenőrizzék, hogy a bemeneti és kimeneti túlfeszültség védők működőképesek-e 

3. Ellenőrizzék a kezelőpanelt: győződjenek meg arról, hogy minden jelző LED 

normál állapotot mutat, 

hogy a folyadékkristályos kijelzőn az üzemállapot normális, és nincs-e hibaüzenet 

4. Győződjenek meg a felöl, hogy az UPS túlmelegedésének nincsenek-e 

nyilvánvaló jelei 

5. Győződjenek meg róla, hogy a berendezés ventilátorai folyamatos légáramlatot 

csinálnak-e 

6. Győződjenek meg arról, hogy a ventilátorok rácsain a levegő akadálytalanul átjut-e 

7. Gondosan jegyezzék fel a tapasztaltakat az erre a célra rendszeresített naplóba 

(jegyzőkönyv) 

 

Heti ellenőrzés 

Kérjük, a napi szintű ellenőrzéseken felül végezzék el az alábbiakat: 

1. Ellenőrizzék a kijelzőn az UPS akkumulátorainak feszültségét 

2. Ellenőrizzék a kijelzőn az UPS %-ban kifejezett áthidalási idejét 

3. Ellenőrizzék a kijelzőn az UPS kimeneti feszültségét minden fázis (1/3) esetében 

4. Ellenőrizzék a kijelzőn az UPS kimeneti áramerőségét minden fázis (1/3 esetében 

5. Gondosan jegyezzék fel a tapasztaltakat az erre a célra rendszeresített naplóba 

(jegyzőkönyv) 

 

Havi, negyedéves, féléves ellenőrzés* (karbantartás) 

Kérjük, a heti szintű ellenőrzéseken felül végezzék el az alábbiakat: 

1. Ellenőrizzék az egyes akkumulátor-stringek feszültségét 

2. Ellenőrizzék az egyes akkumulátorok feszültségét és kapacitását / rezisztenciáját 

3. Végezzék el a változás analízist 

4. Ha szükséges, a túl alacsony feszültségű / túl magas rezisztenciájú akkumulátort 

cseréljék ki 
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5. Végezzék el a berendezés hőelvezetési utjainak, elektromos paneljeinek és 

házának a külső és belső portalanítását 

6. Ellenőrizzék a berendezés ventilátorait, nem szorulnak-e 

7. Ellenőrizzék az erőátviteli kapcsolatok szilárdságát, szükség esetén húzzák meg a 

lazuló kötéseket 

8. Végezzenek funkcionális tesztet: Bypassz-kör szinkronizáltság, Bypassz-kör 

kapcsoló ellenőrzést, belső önellenőrző- és akkumulátorteszt 

9. Ellenőrizzék a távjelzési funkciók és az EPO működését 

10. Gondosan jegyezzék fel az elvégzett munkákat és a tapasztaltakat az erre a 

célra rendszeresített naplóba (jegyzőkönyv) 

 

Éves ellenőrzés (karbantartás) 

Kérjük, a havi, negyedéves, féléves ellenőrzéseken felül évente végezzék el az 

alábbiakat: 

1. Közvetlen mérésekkel ellenőrizzék az AC és DC be- és kimeneti áram- és 

feszültségértékeket és a töltést: tranziens vizsgálat, túlfeszültség impulzusok; RMS 

tényezők, mint feszültségesés vagy emelkedés; Teljesítményvizsgálat: frekvencia, 

áram, áramlökés, aktív és reaktív teljesítmény, PFC; 

Háromfázisú terhelés szimmetriája és eltérése; felharmonikus tartalom 50.-ig; teljes 

harmonikus feszültségtorzítás THD-F; teljes harmonikus áramtorzítás THD-R 

2. Amennyiben szükséges végezzék el a berendezés műszereinek kalibrálását, illetve 

a töltésszabályozást  

3. Ellenőrizzék az akkumulátorok kapacitását terheléspróbával 

4. Gondosan jegyezzék fel az elvégzett munkákat és a tapasztaltakat az erre a célra 

rendszeresített naplóba (jegyzőkönyv) 

Általánosságban fontos, hogy ha az előzőleg mért, illetve leolvasott értékekhez 

képest szignifikáns eltérést tapasztalnának, jegyezzék azt fel, azt is, hogy időközben 

csatlakoztattak-e újabb terhelőt az UPS-re, és ha igen, akkor milyen jellegű az a 

fogyasztó. Ha később valamilyen hiba keletkezne, az ilyen jellegű információk nagy 

segítséget jelentenek a szerviz-szakemberek számára. Ha az előző mért, leolvasott 

értékhez képest jelentős eltérés mutatkozik, a nélkül, hogy arra valamilyen 

nyilvánvaló magyarázat volna, értesítsék a szervizelést végző cég megfelelő 

szakemberét 
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Az idővel elöregedő, vagy ténylegesen kopó alkatrészek cseréje az alábbi 
időszakonként szükséges: 

Alkatrész megnevezése: Csere esedékessége 

(év) 

Axiál ventilátorok 3 

Elektrolit kondenzátorok 4 

Radiál ventilátorok 4 

Folyadék szivattyú 4 

Hűtőfolyadék 4 

Teljesítménykondenzátorok 6 

Akkumulátorok (szükség szerint) ~3-7 

 

 

Megjegyzés: 

• * AEC képviselője által megállapított időszakos karbantartásigénynek megfelelően 

• A napi, heti, esetleg havi ellenőrzések azon része, mely e berendezés 

megbontása nélkül, csupán szemrevételezés, vagy a berendezésből a felhasználó által 

egyszerűen kinyerhető információk révén megvalósítható, a felhasználó / üzemeltető 

feladata 

• A fentiekben felsorolt ellenőrzések, tevékenységek gyakoriságaként leírtak a 

karbantartási szükséglet minimumát elégítik ki. A gyakoriság igény szerint növelhető 
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Az AEC UPS-ek magyarországi kizárólagos képviselője a Bitronix Kft, 

karbantartási, javítási és kereskedelmi ügyekben elérhető: 

 

Cím: H-1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 

Telefon: (+36-1) 205-32-43 

Fax:  (+36-1) 208-09-67 

E-mail: bitronix@bitronix.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


