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1 ZALECENIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot i rodzaj kontraktu 

Na podstawienie niniejszych warunków specjalnych przetargu wnosi się o przedstawienie najlepszej 
oferty techniczno - ekonomicznej mającej za przedmiot dostawę: 
   

szt. Szt.  
Statyczny zespół zasilania (w dalszej części zwany UPS) posiadający następujące charakterystyki: 
 Typ online z podwójną konwersją; 
 Technologia PWM wysokiej częstotliwości;  
 Przewód neutralny przechodzący; 
 Budowa modułowa; 

 Możliwość konfiguracji N+X redundantnej; 
 Moc nominalna 2.500 VA – 1.750 W – współczynnik mocy 0,7; 
 Wyposażonego w baterie akumulatorów typu hermetycznego regulowanych zaworem, 

umieszczone w odpowiednim pojemniku zewnętrznym, dobranych odpowiednio do 
zapewnienia minimalnej autonomii  określonej w paragrafie “2.11 Baterie”. 

 Przystosowanie do instalacji szaf rack 19” 

1.2 Warunki 

Od oferenta wymagane jest sporządzenie oferty z zachowaniem wymogów niniejszych warunków 
technicznych, potwierdzającej charakterystyki wskazane przez zamawiającego i ze wskazaniem 
pozycji odmiennych 
Ewentualne warianty winny być zaznaczone w dokumencie ofertowym. W przypadku braku 
odstępstw uważa się za automatycznie akceptowane i spełnione charakterystyki niniejszych 
warunków. 

2  CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE 
 
UPS  jest urządzeniem, którego celem jest ochrona urządzeń elektrycznych zasilanych przez siebie 

, tak przed niebezpiecznymi skutkami spowodowanymi zakłóceniami elektrycznymi (przepięcia lub 

chwilowe spadki napięcia, skoki napięcia, zmiany częstotliwości, zakłócenia indukowane), jak i 

przed krótszym lub dłuższym brakiem zasilania sieciowego (mikrowyłączenia lub black out). 

Zasadniczo UPS skonstruowany  został także by zapewnić zasilanie własnym obciążeniom przez 

czas wystarczający do podtrzymania, dla którego został przeznaczony; ochrona danych i 

wymuszone zamknięcie aktywnych aplikacji w przypadku komputera, lub uniknięcie przerwania 

systemów kontroli procesów przemysłowych i temu podobnych. Dlatego też okresy autonomii mogą 

być różne w różnych przypadkach. 

Dostępne w handlu UPS należące do różnych typów działania,  wymagane w niniejszych warunkach 
powinny należeć do typu "z podwójną konwersją", jedynie taki typ zapewnia optymalną ochronę 
także dla najbardziej krytycznych aplikacji. 
Inaczej mówiąc, działanie UPS “Podwójnej konwersji” jest następujące: 
 
Napięcie/prąd zamienny na wejściu do UPS przekształcane jest na stałe w stadium wejścia 
prostownika; część tej mocy wykorzystywana jest do ładowania baterii UPS, natomiast reszta 

podlega całkowitemu przetworzeniu na formę ponownie zamienną  w stadium wyjścia z inwertera. 
Moc na wyjściu z UPS "podwójnej konwersji" jest najwyższej jakości oraz odporna na wszelkie 

ewentualne zakłócenia występujące w sieci, właśnie dlatego, że jest generowana z napięcia stałego. 
Ponadto wszystkie UPS o podwójnej konwersji jako jedyne są w stanie zapewnić przejście do 
działania na bateriach bez przerwania ciągłości zasilania, dzięki stadium wyjścia z pracującego stale 
inwertera. 
W przypadku anomalii przeciążeń, UPS z podwójnym układem przetwarzania  zapewnia 

nieprzerwane zasilanie obciążeń ponieważ jest wyposażony w układ zapasowy z automatycznym 
bypassem. 
 
Podstawowy schemat blokowy jest następujący: 
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2.1 Charakterystyki projektowe. 

Proponowany UPS powinien składać się z bloków funkcjonalnych wymienionych poniżej: 
 

 Prostownik/PFC 

 Inwerter  

 Ładowarka 

 Booster  

 Automatyczny bypass  

 Baterie  

 Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD 

2.2 Modularność 

UPS powinien posiadać konstrukcję modułową, czyli powinien składać się  z identycznych modułów, 
które pracując, w założeniu, równolegle, składają się na moduły mocy (moduły mocy) oraz baterii 
akumulatorów (moduły baterii). 
Moduły te powinny być zawarte wewnątrz UPS i spełniać identyczne funkcje. 
Nie będą akceptowane systemy, w których jeden lub więcej modułów mocy posiadają wyłącznie 

funkcję "zapasu", czyli pracujących w stand-by jedynie w celu umożliwienia awaryjnej wymiany 
analogicznego uszkodzonego modułu. 
Moduły mocy, by je uznać za takie, powinny składać się z bloków funkcjonalnych wymienionych 
poniżej: 
 

 Prostownik/PFC 

 Inwerter  

 Booster 

 Ładowarka  

 
Moduły mocy powinny być wyposażone w układy kontroli i autodiagnostyki dla uproszczonego 
określania uszkodzeń i modułu do wymiany w drodze interwencji technicznej 
 

Natomiast moduły baterii powinny być zbudowane z szeregu baterii chronionych odpowiednimi 
bezpiecznikami w szeregu jak to opisano w paragrafie 2.11. 
 

 

  

 

 

 

Prostownik/PFC Inwerter 

Bypass 

Booster 
Ładowarka 

Baterie 

Tryb SIECI 
Tryb BATERIA 

Tryb BYPASS 
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2.3 Rozbudowa 

Modułowa budowa UPS powinna pozwalać na umożliwienie, jeśli jest to wymagane dla danej 
wielkości, rozbudowę mocy  i/lub autonomii na miejscu przez proste dodanie jednego lub dwóch 
modułów (upgrade on site). Rozbudowa powinna być dokonana w sposób łatwy, bez potrzeby 

użycia takich czynności jak tarowanie i/lub modyfikacji fabrycznych, a na pewno bez konieczności 
specjalnego oprzyrządowania. 

2.4 Redundancja N+X 

Modułowy UPS powinien być redundantny co do mocy, ponieważ zbudowany jest z modułów mocy 
nie większych niż 1.250 VA, zawartych w cabinet UPS z odpowiednimi uchwytami mechanicznymi i 
specjalnie przygotowanymi  dedykowanymi podłączeniami elektrycznymi. 
Redundancja powinna być uzyskiwana dzięki architekturze opartej na koncepcji współdzielenia 

obciążenia lub "load sharing", jak to opisana w dalszej części w paragrafie 2.5. 

2.5 Architektura 

Architektura powinna być typu równoległego rozproszonego, to znaczy, że wszystkie moduły 
mocy obecne w nim dzielą między siebie obciążenie (load sharing) i w taki sposób, że żaden z 

modułów mocy nie pozostaje nieaktywny  lub w trybie stand-by, zapewniając w ten sposób pełną 
ciągłość zasilania obciążeń także w przypadku uszkodzenia (po uprzednim odpowiednim dobraniu 

redundancji). W przypadku uszkodzenia  jednego modułu mocy. procent obciążenia pracujących 
nadal modułów zwiększy się wówczas zgodnie z następującym równaniem: 
 

 

 

 

 

Moduły 
baterii 

Moduły 
mocy 

Bus 
wyjściowy 

Bus 
wejściowy 

Jednostka 
sterownicza 

Bus baterii 

Bypass 

Wejście Wyjście 
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     (2-4)  

gdzie  

 

 outC  to łączne obciążenie UPS, 

 n  to liczba modułów mocy zainstalowanych w UPS,  

  to liczba uszkodzonych modułów mocy 

 nC   to obciążenie które dzieli się na każdy z modułów mocy w przypadku n zainstalowanych 

modułów w UPS,  

 1nC   to obciążenie, które dzieli się na każdy z modułów mocy, kiedy jeden z n 

zainstalowanych modułów ulega uszkodzeniu, sprawiając, że pracuje n-1 pozostałych 
modułów, 

 xnC  jest to obciążenie, które dzieli się na wszystkie moduły mocy, kiedy x spośród n 

modułów zainstalowanych w UPS ulegnie uszkodzeniu, a  pracować będzie n-x pozostałych 

modułów. 
 
Architektura równoległa rozproszona powinna umożliwiać dokonywanie konfiguracji redundantnych 
o stopniu redundancji N+X. Sterowanie redundancją powinno być programowalne albo poprzez 

wyświetlacz, albo poprzez oprogramowanie, w taki sposób, aby ostrzegać użytkownika w 
przypadku czasowych wzrostów obciążenia, które mogłyby zaburzyć redundancję samej 
konfiguracji.. 

 

2.6 Prostownik/PFC 

Prostownik powinien być zbudowany z układu kontroli i regulacji (PFC),i oprócz typowego działania 
prostownika powinien dokonywać: 

 automatycznej korekty współczynnika mocy obciążenia, by doprowadzić go do wartości 
0,99 dla obciążenia przyłożonego na wyjściu równego 20% obciążenia nominalnego 

 zasilania inwertera bez pobierania energii z baterii także w przypadku bardzo niskiego 
napięcia w sieci (praca z zasilaniem sieciowym dla wartości VIN fazy do  100  Vac przy 

50% nominalnego obciążenia) 

 zapewnić łączną dystorsję harmoniczną  prądu wejścia THDIin < 3% bez dodatkowych 
filtrów lub komponentów dodatkowych 

2.7 Inwerter 

Inwerter powinien być zbudowany jako układ komutacyjny PWM wysokiej częstotliwości z 
technologią MOSFET, modulacja powinna być typu PWM z funkcją przetwarzania napięcia stałego 
wytwarzanego przez prostownik albo booster w przypadku napięcia zamiennego. 
Powinny także być obecne układy kontroli i regulacji pozwalające na: 

 zatrzymanie inwertera w przypadku zbyt niskiego napięcia baterii, w zależności od czasu 

rozładowania, jak to opisano w dalszej części w paragrafie 2.11 Baterie; 
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 zatrzymanie i ochronę inwertera w przypadku nadmiernego przeciążenia, tak by zapewnić 

bezpieczeństwa obciążenia i chronić UPS; 

 ustawienie napięcia nominalnego na wyjściu z UPS krokami po 1 V; 

 zapewnienie dystorsji harmonicznej łącznej napięcia wyjściowego tak podczas pracy w 
sieci, jak i na baterii, niższe niż 1% (THDU < 1 %). 

2.8 Booster 

Układ oparty na komponentach MOSFET powinien być przeznaczony do zwiększania napięcia baterii 
na dwie składowe stałe o wartości znacznie zwiększonej. Te dwie składowe stałe ze stałym 
neutralnym przechodzącym przez całą aparaturę, następnie są kierowane do wejścia sekcji DC/AC, 
czyli inwertera. 

2.9 Ładowarka 

Ładowarka powinna być wyposażona w układ kontroli i regulacji, tak dla napięcia, jak i dla prądu 

ładowania ładowarek, zdolne zapewnić kontrolowane ładowanie oraz maksymalnie wydłużyć okres 

użytkowania. 

2.9.1 Ładowarka pomocnicza 
Pomocnicza ładowarka powinna znajdować się wewnątrz UPS dla zapobiegania samowyładowaniu 
podczas ewentualnych okresów bezczynności, kiedy UPS jest wyłączony. 

2.9.2 Ładowarka zewnętrzna 

Dodatkowa ładowarka instalowana na zewnątrz UPS, w dodatkowych cabinet baterii, powinna być 
dostępna jako opcja. 

2.10 Zarządzanie bateriami 

Przy pomocy sterownika mikroprocesorowego powinno być możliwe dokonywanie następujących 
czynności: 
 

 Wykonywanie automatyczne lub na żądanie użytkownika, testu baterii 

 Kontrola sprawności baterii przez automatyczne pełne rozładowanie  w zaprogramowanych 

odstępach czasu lub łącznie, zgodnie z zamówieniem użytkownika. Rozładowanie baterii 

powinno być dokonywane z użyciem dostosowanego algorytmu z kontrolą krzywych 
rozładowania w celu monitorowania sprawności oraz stanu akumulatorów.  

 Obliczania pozostałej autonomii baterii podczas fazy rozładowania; 

 zmiana napięcia końca rozładowania baterii w zależności od różnych metod wykorzystania 
autonomii, wybieranych przez użytkownika, jak na przykład: stałe progi napięcia lub zmienne 

progi napięcia w zależności od wartości obciążenia. 

2.11 Baterie 

Bateria akumulatorów stacjonarnych, ołowiowych, typu hermetycznego regulowanych zaworem, 
umieszczona zostanie w wewnętrznej komorze UPS i/lub w jednym lub więcej odpowiednich 
pojemnikach (szafach) tego samego UPS i powinna być chroniona bezpiecznikami umieszczonymi 
na każdym z biegunów. 
 

Długość ciągu baterii nie powinna przekraczać 3 jednostek po 12 V każda, co oznacza nominalne 
napięcie baterii podczas pracy UPS rzędu 36 V. 
Dłuższe ciągi baterii mogą zostać rozmieszczone równolegle do siebie w dodatkowych specjalnych 

szafach połączonych równolegle do pozostałych szaf baterii przy pomocy odpowiednich przewodów 
znajdujących sie na wyposażeniu. 
 

W celu ochrony baterii przed uszkodzeniami  spowodowanymi głębokimi wyładowaniami1 
minimalny dopuszczalny próg napięcia baterii2 powinien zmieniać się automatycznie w zależności 

                                                      
1
 rozładowania wydłużone przy ograniczonym obciążeniu 

2
 napięcie determinujące wyłączenie inwertera przy wyczerpaniu autonomii. 
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od przyłożonego obciążenia (ustawienie domyślne), udostępniając jednak użytkownikowi możliwość 
wyboru zarządzania stałymi progami napięcia. 

 
Trwałość baterii akumulatorów ma wynosić  4-6 lat3 i powinna zapewniać podawanie nominalnej 
mocy  UPS w przypadku całkowitego braku głównej sieci zasilającej i pomocniczej, prze okres 
minimalnej autonomii  X min. 

2.12 Bypass 

Bypass powinien zostać zaprojektowany i wykonany w zgodnie z tym, co opisano poniżej: 

 Wyłącznik statyczny umieszczony równolegle do układu z przełącznikiem 
elektromechanicznym. 

 Układ sterowania i kontroli sterowany mikroprocesorem, a mający za zadanie: 

 automatyczne przenoszenie obciążenia do sieci głównej po zaistnieniu stanu: 
przeciążenia, przegrzania, napięcia stałego busów poza tolerancją, anomalii 
inwertera 

 przełączać automatycznie ładowanie z sieci głównej do linii inwertera, bez 
przerywania zasilania, podczas przywracania normalnych warunków obciążenia;  

 jeśli sieć główna i inwerter nie są zsynchronizowane, bypass powinien być 

odłączony. 

2.13 Cyfrowy wyświetlacz i interfejs sygnalizacji świetlnej 

UPS powinien być wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny LSD podświetlony od wewnątrz, 
obejmujący przynajmniej 20 znaków rozmieszczonych w czterech wierszach, powinien być on 
wbudowany do płyty czołowej UPS, na której powinien znajdować sie także interfejs do sygnalizacji 
świetlnej stanu pracy/alarmów o wysokiej jasności. 

Szereg przycisków umieszczonych w sąsiedztwie wyświetlacza powinien pozwalać użytkownikowi 
na: 

 wyświetlanie dany podstawowych pracy (patrz par. 4.2 Pomiary); 

 wprowadzanie parametrów pracy (zapoznać się z par. 4.3 Regulacje); 

 wybór języka, w jakim wyrażone są komunikaty. 

3  ZASADA DZIAŁANIA 
 
Celem niniejszej sekcji jest zdefiniowanie różnorodnych stanów roboczych UPS. 

Poprzez własny sterownik mikroprocesorowy UPS powinien móc pracować tak w trybie online 
podwójnej konwersji, jak i w trybie offline.  
Pierwszeństwo trybu pracy może być wybierane przez użytkownika przy pomocy odpowiedniego 
oprogramowania diagnostycznego, kontrolnego i wyłączającego, odpowiednio zainstalowanego na 
jednym z komputerów osobistych podłączonych do niego przy pomocy portu szeregowego RS232 

3.1 Stan normalnej pracy 

W warunkach normalnych UPS powinien pracować online z podwójną konwersją, dlatego zasilanie 

do odbiorników powinno być nieprzerwanie dostarczane przez inwerter MOSFET, który zasilany 
powinien być z sieci poprzez przetwornik AC/DC (prostownik /PFC), który automatycznie zadba 
także o korektę współczynnika mocy na wejściu do UPS.  
Inwerter MOSFET powinien być także stale zsynchronizowany z siecią zasilającą w celu 
umożliwienia przeniesienia  obciążenia z inwertera do bypassu w wyniku przeciążenia lub 

zatrzymania inwertera, bez najmniejszej przerwy w  zasilaniu obciążenia. 

Ładowarka obecna w każdym module mocy powinna podawać energię niezbędną dla utrzymania 
optymalnego poziomu naładowania baterii akumulatorów. 

                                                      
3
 Zależna od temperatury pracy ilość cykli ładowania/rozładowania, itp. 
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3.2 Zatrzymanie inwertera lub przeciążenie 

3.2.1 Zatrzymanie inwertera 

W przypadku zatrzymania inwertera odbiornik powinien zostać automatycznie przeniesiony, bez 
utraty ciągłości, do sieci pierwotnej przy pomocy automatycznego bypassu. 

3.2.2 Przeciążenie 
Po pojawieniu się chwilowego przeciążenia za UPS kontrola prądu, w ramach określonych limitów, 
powinna umożliwić UPS podtrzymanie go bez korzystania z automatycznego bypassu. W przypadku 
jeśli przeciążenie trwa nadal lub jest większe od progu ustalonego dla kontroli prądu, odbiornik 

może zostać przeniesiony automatycznie do sieci głównej lub pomocniczej przy pomocy 
automatycznego bypassu, a następnie wrócić do inwertera po zakończeniu przepięcia. 
Charakterystyki te ponadto powinny umożliwić podłączenie odbiorników przy prądzie uderzenia 
większym niż zdolność podawania przez inwerter, przy założeniu, że przepływ sieci zasilającej 
mieści się w granicach przyjętych limitów. 

3.2.3 Regulacja czułości zadziałania bypass 

Funkcją, która pozwala na zmianę czułości automatycznego uruchamiania bypass powinna być 

dostępna w celu ułatwienia użytkowania aparatury charakteryzującej sie częstymi skokami. Taka 
regulacja może być dokonana przez użytkownika poprzez panel czołowy lub oprogramowanie 
diagnostyczne zainstalowane na zewnętrznym PC. 
Odpowiednia sygnalizacja informuje użytkownika o stanach anomalii funkcjonalnych. 

3.2.4 Zatrzymanie inwertera w module mocy. 
Budowa modułowa z konfiguracją redundantną N+X oferuje możliwość dostarczenia energii do 
obciążenia także w przypadku zatrzymania inwertera jednego z modułów mocy4. 

Nominalna moc podawana przez wszystkie działające moduły pozostawać będzie zawsze do 
dyspozycji użytkownika, który będzie mógł pracować przy zmniejszonym obciążeniu lub pod 
pełnym obciążeniem w przypadku konfiguracji redundantnej. 
Zatrzymanie inwertera powinno być wykrywane przez mikroprocesorowy układ kontrolny i 
sygnalizowany użytkownikowi poprzez panel czołowy lub oprogramowanie.5. Sygnalizacja stanu 
funkcjonalnego powinna być dostępna poprzez  LED w każdym module mocy, dla ułatwienia 

ewentualnej interwencji wymiany. 

3.3 Stan awaryjny (brak sieci) 

W przypadku braku sieci głównej lub wartości poza dopuszczalną tolerancją, zasilanie odbiorników 
powinno być zapewnione przez baterię akumulatorów przez układ booster - inwerter. W tym trybie 
działania bateria akumulatorów nie będzie pracowała w warunkach rozładowania. 
UPS powinien informować użytkownika  o takim stanie działania przy pomocy widocznej 
sygnalizacji wzrokowej i akustycznej. 

Mikroprocesorowy sterownik dzięki odpowiedniemu algorytmowi diagnostyczno - przewidującemu 
powinien być w stanie obliczyć dostępną pozostałą autonomię w zależności od przyłożonego 
obciążenia; autonomia ta powinna być podana na wyświetlaczu czołowym jednostki z rozsądnym 
stopniem dokładności 

3.4 Przywracanie sieci  głównej zasilania 

Kiedy sieć główna wraca w obszar dopuszczalności po obniżeniu napięcia lub black - out, UPS 
powinien automatycznie powrócić do pracy w warunkach normalnych. 

Także w przypadku gdy bateria akumulatorów jest całkowicie rozładowana ładowarka powinna 
uruchomić się automatycznie i rozpocząć niezwłocznie ładowanie baterii akumulatorów. 

3.5 Praca w trybie offline 

W przypadkach gdy obciążenie nie jest krytyczne, mając na uwadze oszczędność energii UPS 
powinien móc zostać skonfigurowany przez użytkownika w tryb wymuszonego bypass (praca w 
trybie eko). W tym szczególnym trybie inwerter powinien być zawsze zsynchronizowany a siecią 

wejściową a ładowarka powinna stale pracować. 

                                                      
4
 w przypadku występowania jednego lub więcej modułów mocy. 

5
 w przypadku PC podłączonego odpowiednio do UPS zainstalować należy niezbędny program diagnostyczny 
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Mikroprocesorowe sterowanie powinno sprawdzać w sposób ciągły, czy wartość napięcia sieci 
głównej mieści się w zadanych granicach i definiować zadziałanie inwertera, innymi słowy, przejście 

do pracy online w przypadku takiej sytuacji nie będzie możliwe, w tym black out. 

3.6 Praca w trybie "oczekiwania na obciążenie” 

Podobnie jak w paragrafie 3.5, mając na uwadze oszczędności energetyczne, UPS powinien być 
ustawiany w sposób prosty przez użytkownika w trybie o nazwie  “oczekiwanie na obciążenie”; 
innymi słowy, UPS powinien móc funkcjonować w trybie off line, czyli wymuszonego bypassu, 
dopóki pobór przez odbiorniki na wyjściu nie przekroczy progu ustawionego przez użytkownika. Po 

przekroczeniu tego progu rozpoznawana jest obecność obciążenia i UPS powinien niezwłocznie bez 
żadnej przerwy rozpocząć działanie w trybie online, uruchamiając własny inwerter, do tej chwili 
utrzymywany w synchronizacji z częstotliwością wejściową. 

3.7 Praca z zespołem prądotwórczym lub jako inwerter częstotliwości. 

Częstotliwość na wyjściu z UPS powinna być synchronizowana z częstotliwością wejścia sieci 
głównej. Synchronizację tę powinno zapewniać mikroprocesorowe sterowanie w przedziale 2% 

częstotliwości nominalnej (50Hz lub 60Hz). 
Oprócz tego odstępu czasu UPS powinien porzucić synchronizację z częstotliwością wejścia i 
zapewnić bezwzględnie stałą częstotliwość wyjścia. Zakłada się, że w tym szczególnym stanie 

asynchronii między wejściem i wyjściem z UPS bypass zostanie automatycznie wyłączony. 

3.7.1 Zespół prądotwórczy 
Dla zoptymalizowania pracy w połączeniu z generatorami lub zespołami prądotwórczymi, zazwyczaj 
charakteryzujących się częstotliwością niestabilną w przedziałach większych niż 2%, UPS powinien 

móc być tak ustawiony, by być w stanie zapewnić synchronizację częstotliwości wejścia i wyjścia 
także dla przedziałów częstotliwości szerszych, nie mniejszych niż 14%. 

Oczywiście podczas pracy synchronicznej automatyczny bypass powinien być normalnie załączony.  

3.7.2 Przetwornik częstotliwości 
W szczególnych zastosowaniach UPS powinien także być w stanie działać jako przetwornik 
częstotliwości, czyli utrzymując częstotliwość wejścia i częstotliwość wyjścia jako różne od siebie 

bez jakiegokolwiek rodzaju synchronizacji, inaczej mówiąc: 
50 Hz wejście – 60 Hz wyjście;  
60 Hz wejście – 50 Hz wyjście  

3.7.3 Praca w trybie asynchronicznym 
Jako konsekwencja charakterystyk 3.7.1 i 3.7.2, jeśli zostanie prawidłowo ustawiony przez 
użytkownika UPS powinien także być w stanie pracować w warunkach asynchronicznych 
zapewniając stałość częstotliwości wyjścia w przedziale maksymalnym 1% , także kiedy 

częstotliwość wejścia jest zmienna. 

Ten tryb działania da UPS możliwość pracy z sieciami głównymi o częstotliwości skrajnie zmiennej 
zapewniając jednocześnie stałość częstotliwości na wyjściu, tak 50 Hz jak i 60 Hz. 

3.8 Programowanie pracy 

UPS powinien być wyposażony w wewnętrzny zegar z kalendarzem umożliwiającym programowanie 
czynności lub procesów w przyszłości, jak na przykład:  

 test baterii(sprawdzenie stanu baterii) 

 kalibrowanie baterii (określenie krzywej rozładowania baterii zainstalowanych oraz 

rzeczywistej autonomii dla danego obciążenia) 

 załączenie UPS 

 wyłączenie UPS 

Każdy z programów może być wykonywany na podstawie: 

 codziennej (po wprowadzeniu godziny i minuty) 

 jednorazowej (po ustawieniu dnia - godziny - minuty) 

 cotygodniowej (po wprowadzeniu dnia tygodnia - godziny - minuty) 
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3.9 Dostęp do danych przy wyłączonym UPS 

UPS powinien umożliwiać dokonywanie wszelkich ustawień, programowania i odczytu danych 

wewnętrznych także w stanie wyłączonym. Po wduszeniu przycisku UPS wchodzi w tryb pracy 
tymczasowej dając możliwość dostępu do menu wyświetlacza.  

 

4  STEROWANIE, POMIARY, SYGNALIZACJA I ALARMY 
 
UPS sterowany powinien być mikroprocesorem i powinien wyświetlać przy pomocy wyświetlacza na 
panelu sterowniczym LED, alarmy i tryby pracy zgodnie z poniższym opisem: 

4.1 Sterowanie 

UPS powinien posiadać następujące elementy sterownicze: 
 

 bezpieczne włączanie UPS (zabezpieczenie przed niepożądanym załączeniem) 

 zatrzymanie UPS (w celu uniknięcia przypadkowego wyłączania a jednocześnie 

umożliwić szybkie wyłączenie w przypadku awaryjnym, przycisk powinien 

pozostać wduszony przez przynajmniej 3 sekundy); 

 wyłączenie sygnału akustycznego; 

 przyciski przesuwania menu na wyświetlaczu, potwierdzenia wyboru i wyjścia. 

 

4.2 Pomiary 

UPS powinien być w stanie dokonać następujących pomiarów wyświetlając ich wartość na 
wyświetlaczu: 

 

WEJŚCIE  
Prąd:  

 Wartość 
skuteczna  
 Wartość 

szczytowa 
 Wartość 
grzebieniowa 

 
Napięcie:  
 Wartość 

skuteczna  
 
Moc: 
 Widoczna 
 Aktywna 

 
Współczynnik 

mocy  

Częstotliwość 

WYJŚCIE 
Prąd:  

 Wartość 
skuteczna  
 Wartość 

szczytowa 
 Wartość 
grzebieniowa 

 
Napięcie:  
 Wartość 

skuteczna  
 
Moc: 
 Widoczna 
 Aktywna 

 
Współczynnik 

mocy  

Częstotliwość 

BATERIE 
 Moduły baterii 

dodatkowe 
 ładowarka 

dodatkowa 

 Czas pracy na 
baterii 

 Ilość cykli 
rozładowania 

 Pojemność 
 Napięcie baterii 

 Data/godzina 
ostatniego 
kalibrowania 
baterii 

RÓŻNE 
 Temperatura 

wewnętrzna 
 Temperatura 
zewnętrzna 

DANE 
ARCHIWALNE 

 Zadziałanie by-
pass 
 Przegrzanie 

 Ilość przełączeń 
baterii 
 Ilość całkowitych 
rozładowań 

 
Czas 

 pracy na baterii 
 pracy w sieci 
 

 

4.3 Regulacje  

UPS powinien umożliwiać następujące regulacje za pomocą oprogramowania diagnostycznego: 
 

WYJŚCIE 
 Napięcie 

WEJŚCIE  
 Zwolniona 

Bypass 
 Zwolnienie 

CZUNIK 
NEUTRUM 

BATERIE 
 Pojemność 
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 Częstotliwość 

 Redundancja 
N+X 

 

synchronizacja 

 Przedział 
rozszerzony 
synchronizacji 

 

 Wymuszenie 

 Wrażliwość 
zadziałania 

 Tryb offline 
 Tryb 

oczekiwania 
na ładowanie 

 Zwolnienie 

 Ignoruj podczas 
pracy 

 Progi 

 Max trwałość 
baterii 

 Max trwałość 
baterii po progu 
zapasu 

 Zwolnienie testu 

baterii 
 Zwolnienie auto-

restartu 
 

 
 

4.4 Sygnalizacje i alarmy 

UPS powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną z oznaczeniem barwnym  o wymiarach  
przynajmniej mm 600300 oraz w sygnalizację akustyczną będącą w stanie przekazać w sposób 

bezpośredni następujące stany działania: 
 

 praca normalna 

 częstotliwość wyjściowa nie zsynchronizowana z 

wejściową 

 praca na baterii 

 praca w trybie bypass 

 moduł mocy uszkodzony 

 przeciążenie 

 anomalia ogólna 

 błędne polaczenie neutralne 

 poza redundancją 

 zaprogramowane wyłączenie 

 zaprogramowane załączenie 

 rezerwa autonomii 

 koniec autonomii 

 

4.5 Różne funkcje 

Ponadto UPS powinien: 
 

 w przypadku braku sieci głównej (black out) wyświetlić na ekranie pozostały czas 

autonomii, który powinien być obliczony z uwzględnieniem obciążenia oraz stanu 

naładowania baterii w danej chwili; 

 archiwizować wszystkie zdarzenia poprzedzające i następujące po uszkodzeniu; 

 mieć możliwość zarządzania oprogramowaniem graficznym sygnalizacyjnym i 

pomiarowym; 

4.6 Wyposażenie Różne 

4.6.1 Interfejsy 

UPS powinien być ponadto wyposażony w: 

 dwa łączniki DB9 dla interfejsu szeregowego RS232; 

 dwa (2) złącza dla interfejsu dla sygnałów logicznych (styki bezpotencjałowe); 

 złącze wejście/wyjście ruchome i wymienne na opcjonalny by-pass ręczny; 

 złącze baterii dla potrzeb rozszerzeń autonomii, odpowiednio chronione w 

przypadku nieużytkowania; 
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4.6.2 Anti back-feed 

UPD powinien być wyposażony w odpowiedni stycznik dla zapewnienia ochrony "anty back-feed", a 

inaczej mówiąc, podczas pracy na baterii nie powinno być żadnego napięcia na zaciskach wejścia 

do UPS. 

4.6.3 E.P.O. 
UPS powinien być wyposażony w styk wejścia, bez występowania na nim potencjału, w celu 

sterowania natychmiastowym zatrzymaniem funkcji UPS, w tym podawanie mocy na wyjście 
inwertera) tak samo jak przełączników statycznych, inaczej mówiąc EPO oznacza Emergency Power 
Off. 
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5  CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEUPS 
 

Parametr Dane Warunków 

5.1 Charakterystyki ogólne  

Zasada działania Online z podwójną konwersją 

Budowa UPS 

Modułowa, rozszerzalna, redundantna N+X 

z modułami mocy o nie więcej niż 1.250 

VA, zawartych w jednej komorze 

Ilość faz 1 

Rodzaj neutralnego Neutralny przechodzący 

Kształt fali przy pracy w sieci Sinusoidalny 

Kształt fali przy pracy na bateriach Sinusoidalny 

Typ by-pass Statyczny i elektromechaniczny 

Czas przełączania: Zero 

5.2 Charakterystyki wejściowe 

Napięcie nominalne wejścia 230 V 

Przedział napięcia wejściowego 
od 184 V do 264 V przy obciążeniu 

nominalnym 

Minimalne napięcie działania w sieci 100 V przy 50% obciążenia 

Częstotliwość wejścia 

50 Hz lub 60Hz  

(automatyczne wykrywanie lub wybierana 
przez użytkownika) 

Łączne odchylenie harmoniczne prądu 

wejścia (THDI...)  
< 3% przy 100% obciążenia nominalnego 

Współczynnik mocy  
> 0.99 od 20% do 100% obciążenia 

nominalnego 

Prąd uderzenia Maksymalnie 100% prądu ładowania 

5.3 Charakterystyki wyjścia (praca w sieci) 

Napięcie nominalne wyjścia 230 V (regulowane krokami po 1 V) 

Moc nominalna wyjścia 2.500 VA 

Moc aktywna wyjścia 1.750 W 

Tolerancja napięcia wyjściowego 

(statycznego) 
 1% 

Tolerancja napięcia wyjściowego 

(dynamiczna 0-200%; 200-0%) 
 1% 

Łączne odchylenie harmoniczne napięcia 

wyjściowego przy nominalnym obciążeniu 
liniowym 

< 0,5 % 

Łącznie odkształcenie harmoniczne napięcia 

wyjściowego przy obciążeniu nominalnym nie 
liniowym, P.F.=0,7 

< 1 % 
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Parametr Dane Warunków 

Częstotliwość nominalna wyjścia 

50 Hz lub 60 Hz (automatyczne 

wykrywanie i/lub wybierana przez 
użytkownika) 

Tolerancja częstotliwości wyjściowej 
Synchronizowana do częstotliwości wejścia;  

1% kiedy nie zsynchronizowana 

Dopuszczalny współczynnik szczytowy dla 

prądu wyjściowego 
3,5/1 

Wytrzymałość na przeciążenie: 

 przez przynajmniej 1 sekund 

 przez przynajmniej 5 sekund 

 przez przynajmniej 30 sekund 

 

300% bez zadziałania automatycznego by-

pass 

200% bez zadziałania automatycznego by-

pass 

150% bez zadziałania automatycznego by-

pass 

5.4 Charakterystyki wyjścia (praca na baterii) 

Napięcie nominalne wyjścia 230 V (regulowane krokami po 1 V) 

Tolerancja napięcia wyjściowego 

(statycznego) 
 1% 

Tolerancja napięcia wyjściowego 

(dynamiczna 0-100%; 100-0%) 
 1% 

Częstotliwość nominalne wyjścia 50 Hz lub 60 Hz  1% 

Moc nominalna wyjścia 2.500 VA 

Moc aktywna wyjścia 1.750 W 

Łącznie odkształcenie harmoniczne napięcia 

wyjściowego przy obciążeniu nominalnym nie 
liniowym, P.F.=0,7 

< 1 % 

Wytrzymałość na przeciążenie: 

 przez 15 sekund 

 

160%  

5.5 Charakterystyki baterii i ładowarki 

Typ baterii 
Ołowiowo-kwasowa, hermetyczna 

bezobsługowa 

Pojemność jednostkowa 9 Ah (12V) 

Napięcie baterii UPS / modułów baterii 36 V max. (szereg 3*12V) 

Ochrona modułów baterii 2 bezpieczniki na każdy moduł baterii 

Typ ładowarki Wysoka częstotliwość, brak zniekształceń 

Krzywa ładowania IU 

Nominalny prąd ładowania ładowarki modułu 

mocy) 
1,5 A dla każdego modułu mocy 

Nominalny prąd ładowania (opcjonalna 

ładowarka zewnętrzna) 
8 A 

Równoległość ładowarki TAK 

5.6 Charakterystyka Środowiska  

Natężenie dźwięku w odległości 1m  <40 dB 
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Parametr Dane Warunków 

Zakres temperatur pracy Od 0°C do +40°C 

Zakres temperatur składowania Od -20°C do +50°C 

Zakres wilgotności środowiska pracy 20-80% nie  kondensująca 

Stopień ochrony IP21 

5.7 Charakterystyki konstrukcyjne  

Ciężar maksymalny6 34 kg 

Wymiary maksymalne (LPH)7 483582266 mm (Rack 19” – 6 jednostek) 

Kolor komory RAL 7016 

Czas przełączania: 
Technologia PWM przy wysokiej 

częstotliwości; 

Technologia prostownika/booster/inwerter MOSFET 

Interfejsy 
1port szeregowy RS232 + 2port złącz 

logicznych 

Połączenie wejście/wyjście Zdejmowane 

Zainstalowane karty mocy 2 

Slot wolnych rozszerzeń mocy 2 

Zestaw zainstalowanych baterii 2 

Slot wolnych rozszerzeń autonomii 2 

 
 
Dostawca winien będzie udowodnić, że jest w posiadaniu ISO9001 w zakresie projektowania, 
produkcji i dostawy usług 

 

                                                      
6
 Ciężar maksymalny dla konfiguracji z autonomią 11 minut przy 80% obciążenia nominalnego. 

7
 Ciężar maksymalny dla konfiguracji z autonomią 11 minut przy 80% obciążenia nominalnego. 
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6   NORMY 

 
Wybór, rozwinięcia konstrukcyjne, wybór materiału i komponentów, wykonanie aparatury, powinny 
być zgodne z dyrektywami europejskimi i obowiązującymi normami w tym zakresie. 
System statyczny ciągłości powinien posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami 73/23, 93/68, 
89/336, 92/31, 93/68. 

System statyczny ciągłości zaprojektowany zostanie zgodnie z następującymi normami: 
 

•  EN 62040-1 “ Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). 

 Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS  

stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.” 

•  EN 62040-2 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)  

 Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 

•  EN 62040-3 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 3:  

Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).” 

7  GWARANCJA 

 

Okres gwarancji na UPS nie może być krótszy niż dwa lata (począwszy od daty zakupu UPS) i 
powinna obejmować wady produkcyjne w zakresie części elektronicznych, części mechanicznych i 
baterii. 

Interwencja gwarancyjna ze strony wyspecjalizowanego personelu technicznego powinna nastąpić 

bezpośrednio w miejscu zainstalowania UPS w ciągu trzech dni roboczych od wezwania. 

Gwarancja może zostać rozszerzona w drodze podpisania rocznych abonamentów odnawianych rok 
po roku  
Abonament może zostać podpisany w dowolnej chwili, tak przed, jak i po dacie jego upływu.  
Jeśli rozszerzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 60 dni od daty upływu poprzedniego, gwarancja 
zostaje przedłużona na zasadzie ciągłości, w przypadku zakupienia poza gwarancją rozszerzenie 
biegnie od 60 dnia następnego do przekazania kontraktu. Rozszerzenie gwarancji nie obejmuje 

baterii. 

8  SŁOWNIK 

 

 Booster układ przetwornika DC/DC zdolny do zwiększenia napięcia baterii do taki wartości, by 

móc zasilać inwerter UPS 

 Bypass system przełączników zsynchronizowanych ze sobą, który posiada za cel ustanowienie 
bezpośredniego połączenia między wejściem i wyjściem UPS, poprzez izolowanie tego 
ostatniego od obciążenia lub od sieci głównej. Może być elektromechaniczny (stycznik) lub 
statyczny (SCR, TRIAC, itp.) 

 Cabinet: pojemnik, zazwyczaj z ramą wewnętrzną, mieszczący elektronikę UPS i/lub baterie. 

 Podwójne przekształcenie: zasada, według której napięcie zamienne (AC) uzyskiwane jest z 
napięcia stałego, które wcześniej uzyskane zostało os napięcia zamiennego, czyli AC - DC a 
następnie DC - AC 

 Inwerter układ przetwornika DC/AC zdolny przekształcać napięcie stałe (generowane przez 
booster lub prostownik) w  napięcie zamienne, stanowiące wyjście z UPS. 

 Load-sharing: angielskie określenie wskazujące "współdzielenie obciążenia" przez urządzenia 

mocy równoległe. Zasada leżąca u podstaw najlepszych systemów redundantnych sprawia, że 

obciążenie dzieli się równo pomiędzy urządzenia. 

 Off Line: lub kategoria "VFD" (Voltage And Frequency Depended) zgodnie z kjlasyfikacją 
nadaną w normie EN62040-3  oraz UPS, w którym wyjście zależne jest albo od zmian 
częstotliwości, albo od zmian napięcia zasilającego. Innymi słowy jest to UPS pasywny, 
zapasowy, który załącza się jedynie w przypadku black out. 

 On Line: lub kategoria "VFI" (Voltage And Frequency Independed) zgodnie z klasyfikacją 
nadaną w normie EN62040-3  oraz UPS, w którym wyjście nie jest zalezne ani od zmian 
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częstotliwości (może funkcjonować także jako przetwornik częstotliwości), ani od zmian 
napięcia zasilającego. Zazwyczaj opiera się na zasadzie działania zwaną "podwójnym 

przetworzeniem". To ten typ US, jaki zapewnia maksymalne poziomy jakości dostarczanej 
mocy elektrycznej, co ochronę obciążeń. 

 Równoległy - rozdzielony: Architektura UPS przewidująca, że składająca się nań elektronika 
podzielona zostanie na wiele modułów, identycznych wobec siebie, która pracują równolegle i 
w synchronizacji ze sobą, dzięki czemu ewentualne uszkodzenie jednego lub kilku z nich nie 
oznacza zatrzymania maszyny, jak mogłoby sie to zdarzyć w architekturze kaskadowej, 

typowej dla tradycyjnych UPS. Arcvhitektura ta stanowi podstawę systemów modułowych i 
redundantnych. 

 PFC: z angielskiego Power Factor Corrector, albo regulator współczynnika mocy. To 
urządzenie, które kontroluje prąd pochłonięty przez UPS w taki sposób, że współczynnik mocy 
wejścia pozostaje zawsze bliski 1, niezależnie od współczynnika mocy obciążenia. 

 Prostownik: przetwornik AC/DC dokonujący przekształcenia napięcia AC na wejściu na 
napięcie stałe, używane następnie przez inwerter do wytwarzania napięcia AC na wyjściu 

UPS. 

 Redundancja zasada, zgodnie z którą w systemie równoległym rozproszonym, w przypadku 
uszkodzenia jednego z modułów, pozostałe pracujące moduły nadal zapewniały będą 
wystarczającą moc dla obciążenia. Redundancja N+1 kiedy nie jest możliwe w przypadku 
uszkodzenia jednego tylko z modułów; redundancja  N + X, kiedy jest to możliwe w 
przypadku uszkodzenia  X modułów. 

 

 


