
Instrukcja obsługi urządzeń 
UPS                           serii micropower



Informacje o bezpieczeństwie
- Ryzyko porażenia – Urządzenie UPS nie posiada konstrukcji umożliwiającej użytkownikowi wykonanie 
samodzielnych napraw, czy wymian. Nie należy samodzielnie otwierać obudowy.
- UPS zasilany jest 12V, uszczelnionym, bezobsługowym akumulatorem ołowiowym wykonanym w tech-
nologii AGM.
- Podłączenie urządzenia do innego niż dwubiegunowe, trój-przewodowe, uziemione gniazdo sieciowe, 
powoduje ryzyko porażenia.
- W razie awarii, urządzenie należy wyłączyć wbudowanym przyciskiem, a następnie odłączyć je od zasi-
lania sieciowego i odłączyć wszystkie urządzenia podpięte do UPS.
- Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wilgocią, należy unikać stosowania go w wilgotnych pomiesz-
czeniach, nie umieszczać blisko pojemników z cieczą i źródeł wilgoci.
- Urządzenie przystosowane jest do pracy w warunkach pokojowych.
- Nie wolno zwierać wejścia i wyjścia urządzenia, nie należy wpinać wtyczki zasilania sieciowego, do 
gniazdka wyjściowego urządzenia.
- UPS posiada wewnętrzne zabiezpieczenia i stabilizatory, oraz ograniczoną moc w związku z tym nie 
należy podłączać do niego dodatkowych listw antyprzepięciowych, przełużaczy ani rozdzielaczy prądu.
- UPS nie nadaje się do zasilania urządzeń spoza kategorii sprzętu IT. Nie może służyć do zasilania urzą-
dzeń medycznych, czy AGD (czajniki elektryczne, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe).
- W celu uniknięcia przegrzania, urządzenia nie należy przykrywać, blokować dostępu powietrza, wysta-
wiać na promienie światła słonecznego, montować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, czy farel-
ki.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Do czyszczenia urzą-
dzenia nie należy używać płynnych detergentów.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie ognia pod ryzykiem wybuchu.
- Nie należy rozmontowywać zastosowanego akumulatora. Elektrolit jest niebezpieczny dla oczu i skóry.
- W celu uniknięcia zwarcia lub porażenia prądem należy stosować się do poniższych zasad bezpieczeń-
stwa:
1. Podczas obsługi akumulatora należy zdjąć z dłoni wszelkie metalowe elementy (pierścionki, zegarki).
2. Należy używać wyłącznie narzędzi z izolowanymi uchwytami.
3. Należy używać izolujących rękawiczek.
4. Nie wolno kłaść metalowych narzędzi na obudowie baterii, w pobliżu konektorów.
5. Przed odłączeniem baterii, należy wyłączyć urządzenie UPS i odpiąć je od źródeł zasilania.
- Naprawy i wymiany baterii, powinny być realizowane wyłącznie przez wyszkolonych techników w auto-
ryzowanych punktach obsługi.
- Wymiany baterii należy dokonywać na akumulator o tym samym typie i parametrach.
- Podczas wymiany baterii temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 stopni celcjusza.
- Podczas instalacji urządzenia, należy upewnić się, że prąd upływu nie przekracza 3,5mA.

Opis
Zasilacz awaryjny UPS z serii Micropower, został zaprojektowany specjalnie do pracy z komputerami klasy PC. 
Niewielka waga i kompaktowe wymiary sprawiają że jest on idealnym rozwiązaniem w biurze, czy domu, gdy 
przestrzeń robocza jest mocno ograniczona. UPS wykorzystuje technologie Line-interactive oraz AVR zabez-
pieczając Twoje urządzenia i umożliwiając pracę w szerokim zakresie napięć wejściowych. 
Najważaniejsze cechy urządzeń UPS Micropower
- zaawansowane kontrolery, gwarantują wysoką szybkość przełączania i bezpieczeństwo działania .
- technologia AVR uodparnia twójh sprzet na wahania napięcia sieciowego nawet o 15%.
- Funcja  Green Power dla oszczędzania energii.
- Funkcja zimnego startu.
- Automatyczne przełączanie po przywróceniu zasilania sieciowego.
- Kompaktowe rozmiary, niska waga.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami.



Objawy
Brak podświetlenia LCD, 

Diód LED 

Urządzenie wydaje ciągły 
dźwięk alarmowy, podczas 
zasilania sieciowego
BaBardzo krótki czas 

podtrzymywania, podczas 
pracy bateryjnej
Pomimo dostępności 
zasilania sieciowego, 

urządzenie przełącza się na 
pracę bateryjną

Możliwe przyczyny
1. Słaba bateria
2. Uszkodzona bateria
3.Nie wciśnięty przycisk 

Urządzenie jest przeciążone

1. Urządzenie jest przeciążone
2. B2. Bateria rozładowana
3. Bateria jest uszkodzona

Wypięcie wtyczki zasilania

Opis wskaźników i złączy
Panel przedni: 
1 – włącznik
2 – Wskaźniki LED
Dla urządzeń serii Micropower z panelem wykorzystu-
jącym 3 diody sygnalizacyjne:
- zasilanie sieciowe: zielona dioda świeci światłem 
ciągłym,
- zasilanie bateryjne:  żółta dioda błyska

Dla urządzeń Micropower z panelem wykorzystującym 
6 diod sygnalizacyjnych
- zasilanie sie- zasilanie sieciowe: zielona dioda po lewej stronie 
świeci światłem ciągłym, rząd górny stanowi 4 pozio-
mowy wskaźnik obciążenia urządzenia.
- zasilanie bateryjne:  zielona dioda po lewej stronie 
błyska, rząd górny stanowi 4 poziomowy wskaźnik po-
ziomu baterii.

Dla wszystkich urządzeń serii Micropower z diodowym 
panelem przednim:
- czerwona dioda sygnalizuje przeciążenie lub awarię, 
należy natychmiast wyłączyć urządzenie!

Proponowane rozwiązanie
1. Ładuj baterię przez co najmniej 8 godzin
2. Wymień baterię na nową, tego samego typu
3. Naciśnij ponownie przycisk

Sprawdź obciążenie urządzenia i porównaj je ze 

specyfikacją techniczną

1. Odł1. Odłącz niektóre urządzenia
2. ładuj baterię przez co najmniej 8 godzin
3. Wymień baterię na nową, tego samego typu

Sprawdź i popraw podłączenie wtyczki zasilania



3 – dla urządzeń micropower z wyświetlaczem LCD

Panel Tylny
1.Gniazdo wejściowe zasilania sieciowego,  2.Gniazda wyjściowe 230V,  3.Gniazda USB i RJ11 (opcjonalnie),  

4.Gniazda USB i RS232 (opcjonalnie),  5.Gniazdo RJ45 (opcjonalne),  6.Przycisk reset, przerywający połączenie

1. Napięcie wejściowe

2. Napięcie wyjściowe

3. Zasilanie sieciowe 

(Gdy UPS działa w trybie AVR, wskaźnik miga)

4. Zasilanie bateryjne

5. Poziom baterii

6. Ost6. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

7. Poziom obciążenia

8. Ostrzeżenie o przeciążeniu (symbol miga)

9. Symbol awarii (świeci gdy następuje zwarcie, przeciążenie, przeładowanie)



Podstawowa obsługa urządzenia UPS Green Cell z 
serii micropower
1. Oględziny
po wyjęciu z opakowania, sprawdź, czy na obudowie urządzenia nie są widoczne uszkodzenia, powstałe podczas 

transportu. Jeśli Zauważysz jakieś uszkodzenia nie podłączaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Ładowanie
UUrządzenie opuszcza fabrykę z w pełni naładowanymi akumlatorami,  jednak z powodu zjawiska samorozładowa-

nia, po jego otrzymaniu akumulator może wymagać naładowania.

Włącz urządzenie i podłącz je do sieci. Pozostaw UPS na około 6 godzin bez obciążenia w celu pełnego nałado-

wania.

3.Umiejscowienie
Urządzenie należy użytkować w kontrolowanych warunkach, gwarantujących odpowiedni przepływ powietrza. 

Bezwzględnie należy unikać:

- dużych zanieczyszczeń (kurz, piach itp.)

- wilgoci

- źródeł korozji

- wysokiej temperatury

Równocześnie, należy pamiętać aby UPS znajdował się z dala od monitorów komputerowych w celu uniknięcia 

interferencji.

4. Podłączenie
PPodłącz zasilacz micropower do dwu-biegunowego gniazda sieci elektrycznej z bolcem uziemiającym. Następnie 

możesz podłączyć komputer i inne urządzenia do gniazd wyjściowych. UWAGA! Nie należy podłączać urządzeń 

za pośrednictwem przedłużaczy, ani rozdzielaczy.

5. Uruchomienie
Aby uruchomić urządzenie wciśnij przycisk „power” znajdujący się na przodzie obudowy. W celu wyłączenia zasi-

lacza, należy wcisnąć przycisk ponownie.

6. Zimny start
Aby wymusić pracę na zasilaniu bateryjnym, należy wcisnąć przycisk „power”



MOC 
WYJŚCIOWA

AKUMULATOR

CZAS
PRZEŁĄCZANIA

WSKAŹNIKI

OSTRZEŻENIA
DŹWIĘKOWE

ZABEZPIECZENIA

WYMIARY

WAGA
PARAMETRY
OTOCZENIA

VA

Napięcie nominalne
Zakres napięcia pracy

Regulacja napięcia, - praca 
na baterii

Częstotliwość

Regulacja częstotliwości 
- praca na baterii

Czas ładowania

nominalny

Praca na zasilaniu 
sieciowym

Praca na baterii

Tryb awaryjny
Praca na baterii
Niski poziom baterii

Przeciążenie
Awaria

Komplet zabezpieczeń

Wymiary [mm]
Waga netto
Temperatura pracy 0C̊-40 C̊

Poniżej 40dBPoziom hałasu

400VA

600VA
800VA

1000VA

1200VA

1500VA

2000VA

110VAC/120VAC LUB 220VAC/230VAC/240VAC
81-145VAC LUB 162-290VAC

+/- 10%

50Hz LUB 60Hz

+/- 1Hz

Aproksymowana Sinusoida (przebieg schodkowy)
12V/4.5AHx1
12V/7.0AH x1
12V/9.0AHx1

12V/7.0AHx2 12V/9.0AHx2

6-8 Godzin do 90%, po całkowitym rozładowaniu

2-6 ms

Zielona dioda 
światło ciągłe

Zielona dioda 
światło ciągłe

Dioda zielona po 
lewej świeci ciągle, 
4 diody u góry 
wskazują poziom 
obciążenia

Dioda zielona po 
lewej świeci ciągle, 
4 diody u góry 
wskazują poziom 
naładowania 
baterii

Żółta dioda migaŻółta dioda miga

Czerwona dioda świeci światłem ciągłym 

Sygnał dźwiękowy co 10 sekund
Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę
Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy

Sygnał dźwiękowy ciągły
zabezpieczenie przeciw rozładowaniu
przeładowaniu, przeciążeniu, przepięciu

298x101x142 353x149,3x162 380x158x198
3,85/4,35/4,7 7,8/8,4 10,1/10,5

Charakterystyka wyjściowa

Typ Akumulatora

PARAMETRY 
WEJŚCIOWE

PARAMETRY 
WYJŚCIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


