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TRIMOD 

UPS trójfazowy, on line z podwójną konwersją (VFI) 

10 kVA – 8 kW 
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1 ZALECENIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i rodzaj kontraktu 

W oparciu o niniejsze specjalne warunki  techniczne wnioskuje się o złożenie najlepszej oferty  techniczno 
- ekonomicznej mającej za przedmiot dostawę szt.     zespołów statycznych jednostek zapewnienia 
ciągłości zasilania trójfazowych (w dalszej części określanych jako UPS) posiadających następujące 
charakterystyki podstawowe: 
 
 Moc nominalna 10.000 VA – 8.000 W – współczynnik mocy (cos) 0,8; 

 Typ online z podwójną konwersją (VFI); 

 Technologia PWM  wysokiej częstotliwości;  
 Przewód neutralny przechodzący; 
 Modularna budowa, z modułami mocy po 3.400 VA; 
 Możliwość redundantnej konfiguracji N+X wewnątrz szafy falownika; 
 Wyposażone  w baterie hermetycznych akumulatorów ołowiowo - kwasowych regulowanych 

zaworem, umieszczonych wewnątrz UPS w komorze zasilacza lub zewnętrznej szafie dobranych dla 
zapewnienia minimalnej autonomii równej x  minut przy 80% przyłożonego obciążenia i o 

charakterystykach opisanych w paragrafie 3.3. 

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 

2.1 Zasada działania VFI (On Line podwójna konwersja) 

Typ działania UPS to VFI (Voltage and Frequency Independent zgodnie z klasyfikacją EN- IEC62040-3)” 
zapewniającą napięcie na wyjściu do odbiorników, przefiltrowane i ustabilizowane, zasilania niezależnego 

od sieci. Oznacza to, że dostarczane napięcie na wyjściu uzyskiwane jest z wejściowego poprzez  dwa 

stadia kaskadowe. Pierwsze przewiduje dokonanie konwersji ze zmiennego na stałe, natomiast drugie, 
poprzez proces odwrotny, regeneruje  sinusoidę zakłóconą na wyjściu stałego. 
To podwójne stadium pozwala na pełne filtrowanie ewentualnych zakłóceń lub anomalii sieciowych. 
Napięcie stałe obecne na wejściu do drugiego stadium zwanego "inwerterem" może być dostarczane 
poprzez odpowiednie stadium prostownika, oraz przez baterie UPS. Jest możliwym, w przypadku braku 

lub anomalii w napięciu wejściowym, uzyskanie mimo wszystko prawidłowego napięcia wyjściowego bez 
żadnych zakłóceń.  
Z kolei w przypadków przepięć lub uszkodzeń natychmiastowe zadziałanie bypasu statycznego zapewnia 
nieprzerwane zasilanie obciążenia. 
 

2.2 Modułowość 

UPS powinien posiadać budowę modułową, to znaczy składać się z jednakowych elektronicznych modułów 

mocy, wzajemnie wymiennych między sobą z możliwością równoległego połączenia w UPS. 
Analogicznie, baterie powinny być umieszczone w "szufladach", jednakowych i wzajemnie wymiennych, 
które po umieszczeniu wewnątrz zespołu połączone zostaną szeregowo/równolegle dla uzyskania 

napięcia/autonomii niezbędnej dla jego prawidłowego funkcjonowania 
Nie będą akceptowane systemy, w których jeden lub więcej modułów mocy posiadają wyłącznie funkcję 
"zapasu", czyli pracujących w trybie „stand-by” jedynie w celu umożliwienia awaryjnej wymiany 
uszkodzonego modułu w sytuacji awaryjnej.  

Moduły mocy powinny być wyposażone w układy kontrolne i auto diagnostyczne dla potrzeb uproszczenia 
wykrycia ewentualnego uszkodzonego modułu oraz rodzaju dotyczącej go anomalii.  
Każda "szuflada" powinna zawierać przedmiotowe baterie, każda o napięciu nominalnym 12 V, połączone 
w taki sposób, by tworzyć dwa szeregi, jeden 24 V (cztery baterie) oraz jeden 36 V (trzy baterie). Dzięki 
temu po wysunięciu szuflady nie będą dostępne punkty o niebezpiecznym dla użytkownika napięciu 
(większym niż 50 V, zgodnie z normą EN60950). 
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Tak moduły mocy, jak i "szuflady baterii" nie powinny przekraczać wagi 18 kg, tak aby mogła je 

instalować/wymienić jedna osoba. 

2.3 Redundancja N+X 

UPS powinien podlegać konfigurowaniu jako system N + X redundantnej mocy z modułami zawartymi w 
tej samej kabinie 3400 VA dla pracy jednofazowej lub 3x3400 VA dla pracy trójfazowej. 
Redundancja ta powinna zapewnić ciągłość pracy także w przypadku uszkodzenia jednego modułu. 
Redundancja powinna być uzyskiwana dzięki architekturze opartej na koncepcji współdzielenia obciążenia 
lub "load sharing", jak to opisana w dalszej części w paragrafie 2.5. 
 

2.4 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. 
 

2.5 Architektura 

Budowa powinna być typu równoległego rozłożonego, czyli obciążenie powinno zostać rozłożone na 
wszystkie moduły mocy znajdujące się w jednej fazie (load sharring), w taki sposób, by żaden z 
modułów mocy nie pozostawał nieaktywny w trybie stand-by. Przy redundantnej konfiguracji oraz w 
przypadku uszkodzenia możliwe będzie wówczas kontynuowanie zasilania obciążenia bez przerwy w 
dostarczaniu energii. 
W przypadku uszkodzenia jednego lub więcej modułów moc gwarantowana przez działające powinna być 
następująca: 
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 to moc nominalna podawana przez UPS 

 outP
 to moc podawana przez UPS z uszkodzonym modułem, 

 n  to liczba modułów mocy zainstalowanych w UPS,  
  to liczba uszkodzonych modułów mocy 

 

Kontrola redundancji powinna być programowana albo za pomocą wyświetlacza, albo przez 
oprogramowanie, aby ostrzegać użytkownika w przypadku chwilowego wzrostu obciążenia, które mogłoby 

zagrozić redundancji danej konfiguracji. 
 

2.6 Elastyczność 

UPS powinien być wyposażony w skrzynkę zaciskową do podłączeń elektrycznych (dystrybucyjnych), 

umożliwiającej wykonanie wymaganej konfiguracji wejść/wyjść przy pomocy zwykłego łączenia zacisków, 
bez konieczności wymiany modułów i/lub wycofania do fabryki. 
Powinno zatem być możliwym zarządzanie na wejściu i na wyjściu napięciami trójfazowymi lub 
jednofazowymi by uzyskać oddzielne konfiguracje trzy/trzy, trzy/mono, mono/trzy oraz mono/mono. 
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Jako opcjonalne powinny posiadać na wyjściu linie jednofazowe i trójfazowe jednocześnie, dwie lub więcej 

linii jednofazowych także o różnych mocach. 
Taka charakterystyka pozwoli  na wybór rodzaju działania podczas instalacji i w miejscu działania. 

Dobranie ustawień i ich zmiana powinna odbyć się  w dowolnej chwili przy pomocy bardzo prostych 
czynności. 
 

3 OPIS URZĄDZENIA 

3.1 MODUŁ MOCY 

Każdy z modułów mocy powinien składać się z następujących bloków funkcjonalnych: 
 

 Inwerter 

 Booster 

 Ładowarka 

 Prostownik/PFC 

 Automatyczny bypass 
 

3.1.1 Prostownik/PFC 

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

 automatycznej korekty współczynnika mocy obciążenia i ustawiać go na wartości 0,99 przy 

wartości obciążenia na wyjściu równej  50% nominalnego obciążenia 

 zasilania inwertera bez pobierania energii z baterii także w przypadku bardzo niskiego 
napięcia w sieci (praca z zasilaniem sieciowym dla wartości VIN fazy do  110  Vac przy 50% 
nominalnego obciążenia) 

 zapewniać łączną dystorsję harmoniczną na wejściu THDIin < 3% przy obciążeniu 
nominalnym i przy dystorsji napięcia na wejściu <2% 

 

3.1.2 Inwerter 

 
Inwerter powinien być zbudowany jako układ komutacyjny PWM wysokiej częstotliwości z technologią 
MOSFET lub IGBT, oraz posiadać funkcję przetwarzania napięcia stałego wytwarzanego przez 
prostownik/PFC, lub przez booster w przypadku braku sieci, przy napięciu zamiennym. 
Powinny także być obecne układy kontroli i regulacji pozwalające na: 

 zatrzymanie i ochronę inwertera w przypadku nadmiernego przeciążenia, tak by zapewnić 
bezpieczeństwo zasilacza UPS; 

 zapewnienie dystorsji harmonicznej łącznej napięcia wyjściowego tak podczas pracy w sieci, jak 

i na baterii, niższe niż 1% (THDU < 1 %). 

 zatrzymanie i ochrona inwertera w przypadku przegrzania urządzeń mocy. 

 sterowanie szybkością wentylatorów w zależności od temperatury i przyłożonego obciążenia. 
 

3.1.3 Booster 

 
Zadaniem "boostera" jest przekształcanie napięcia baterii, na nominalne 240 V w dwóch "busach", 
jednym dodatnim i drugim ujemnym przy wspólnym przewodzie neutralnym. Z pierwszego busa inwerter 
pobierze pół falę dodatnią napięcia wyjściowego, natomiast z drugiego ujemną. Musza zostać użyte 

półprzewodnikowe układy zabezpieczające moc, które będą chronić jego działanie w przypadku 
przeciążenia. 
 

3.1.4 Ładowarka 

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

ładowania baterii. Musi być zdolna zapewnić kontrolowane ładowanie oraz maksymalnie wydłużyć okres 
użytkowania. UPS powinien początkowo ładować baterie ładowaniem typu: "fast" przez okres "X" cykli. 
Następnie podczas normalnej pracy wykorzysta poziom mocy jednego z modułów jako obciążenie aby 
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baterie mogły przyjąć lekki prąd, tzw. "wyrównawczy" w celu utrzymania równego poziomu naładowania 

baterii . Po zakończeniu tej fazy baterie będą utrzymywane w stanie „zapasu". 
Ten system pozwoli na wydłużenie okresu użytkowania baterii poza okres pięciu lat pozwalając na duże 

oszczędności kosztów utrzymania ruchu. 
Ładowanie baterii powinno być możliwe także przy wyłączonym zespole. 
 
 
 

3.1.5 Automatyczny bypass 

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

 Wyłącznik statyczny z zerowym czasem zadziałania,  równoległym wyłącznikiem mechanicznym, 
uruchamianym ze zwłoką, ale zapewniającym zerowe rozproszenie w czasie. 

 Układ sterowania i kontroli sterowany mikroprocesorem, mający za zadanie: 

 automatyczne przenoszenie obciążenia do sieci głównej po zaistnieniu stanu:  

przeciążenia, przegrzania, wystąpienia napięcia stałego busów poza tolerancją, anomalii 
inwertera 

 automatyczne przenoszenie obciążenia z sieci do inwertera, po przywróceniu normalnego 
stanu działania 

 automatyczne odłączanie bypassu jeśli sieć główna i inwerter nie są zsynchronizowane 

 

3.2 UKŁAD STERUJĄCY 

 
Układ sterujący, wyposażony w mikroprocesor o odpowiedniej mocy obliczeniowej, ma za zadanie 
zarządzanie pełną funkcjonalnością zespołu poprzez wykonywanie następujących czynności: 

 
1. automatyczne rozpoznawanie ilości podłączonych modułów 
2. automatyczne ustawianie odpowiedniej mocy maksymalnej na wyjściu 
3. interfejs szeregowy w linii dedykowanej dla poszczególnych modułów 

4. rozpoznawanie modułu ewentualnie uszkodzonego i diagnostyka jego anomalii 
5. synchronizacja napięcia na wyjściu z napięciem wejściowym 

6. generowanie sinusoidy podstawowej dla rekonstrukcji napięcia na wyjściu 
7. zarządzanie sterowaniem PFC, inwertera i boostera dla modułów mocy 
8. automatyczne sterowanie bypasem 
9. zarządzanie autonomią i prawidłowym naładowaniem baterii (patrz odpowiedni paragraf) 
10. zarządzanie rozpoznawaniem sygnalizacji i pomiarów pochodzących z poszczególnych 

modułów 
11. zarządzanie interfejsem użytkownika (patrz odpowiedni paragraf) 
12. zarządzanie archiwizowaniem zdarzeń w UPS 
13. zarządzanie czujnikiem neutralnym (sygnalizacja odchylenia przekraczającego pewną wartość 

potencjału neutralnego w stosunku do ziemi) 
 

3.3 Baterie 

3.3.1 Komora baterii  
 
Stacjonarna bateria akumulatorów ołowiowych typu hermetycznego bezobsługowych umieszczona 
powinna być wewnątrz UPS i/lub w jednym lub większej ilości pojemników (komór), jednakowych w 

kształcie i wymiarach z UPS; podłączenia bieguna dodatniego i ujemnego baterii powinny być chronione 
odpowiednimi wyłącznikiem odcinającym z bezpiecznikami. 

 

3.3.2 Wykonanie "szuflady" baterii 
 
Pełny szereg baterii składać się będzie z minimum 20 jednostek, każda o napięciu nominalnym 12 V, tak, 
by uzyskać nominalne napięcie łączne rzędu 240 V prądu stałego. 
Dwadzieścia jednostek podzielonych na grupy po pięć rozmieszczone powinny być w odpowiednich 
"szufladach" pojedynczo wysuwanych z komory. Każda "szuflada" powinna być wykonana w taki sposób, 

by po jej wyjęciu nigdy nie było generowane napięcie wyższe niż minimalne bezpieczne (50 V) 
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Autonomia powinna być zwiększana do woli przez dodawanie kolejnych "szuflad" baterii w krotnościach 

po cztery z wykorzystaniem albo odpowiednich komór wewnątrz UPS, lub też przygotowanych w 
dodatkowych "komorach". 

 
 
 
 
 
 

 

3.3.3 Zarządzanie bateriami 
 
Powinny być możliwe następujące działania: 
 

1. Wykonywanie testu baterii na żądanie użytkownika lub automatyczne. 
2. Kontrola sprawności baterii poprzez pełne automatyczne  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.  

3. Obliczania pozostałej autonomii baterii podczas fazy rozładowania, w zależności od przyłożonego 
obciążenia. 

4. 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. 
 
W celu ochrony baterii przed uszkodzeniami  spowodowanymi głębokimi wyładowaniami1 minimalny 
dopuszczalny próg napięcia baterii2 powinien zmieniać się automatycznie w zależności od przyłożonego 
obciążenia (ustawienie domyślne), udostępniając jednak użytkownikowi możliwość wyboru zarządzania 
stałymi progami napięcia. 

 
Bateria akumulatorów powinna posiadać średnią "żywotność: rzędu 4 - 6 lat3. 
 

3.4 Cyfrowy wyświetlacz i interfejs sygnalizacji świetlnej 

UPS powinien być wyposażony na ścianie czołowej w ciekłokrystaliczny wyświetlacz alfanumeryczny 
"LCD), podświetlany od tyłu, o co najmniej 20 znaków w 4 wierszach. Szereg przycisków umieszczonych 
w sąsiedztwie wyświetlacza powinien pozwalać użytkownikowi na: 

 wyświetlanie dany podstawowych pracy (patrz par 5.1 Pomiary), 

 wprowadzanie parametrów pracy (patrz par. 5.2 Regulacje), 

 wybór języka, w jakim wyrażone są komunikaty. 
 

UPS powinien być ponadto wyposażony w interfejs kolorowy dużej jasności, który zgodnie z kodem 
kolorów, ukazuje jego stan funkcjonalny oraz ewentualne stany alarmowe. 
 
 

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

4.1 Stan normalnej pracy 

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

odbiorników powinno być nieprzerwanie dostarczane przez inwerter, który zasilany powinien być z sieci 
poprzez przetwornik AC/DC (prostownik /PFC), który automatycznie zadba także o korektę współczynnika 
mocy na wejściu do UPS. 
                                                      
1
 rozładowania wydłużone przy ograniczonym obciążeniu 

2
 napięcie determinujące wyłączenie inwertera przy wyczerpaniu autonomii. 

3
 Zależna od temperatury pracy ilość cykli ładowania/rozładowania, itp 
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Inwerter powinien być stale zsynchronizowany z siecią zasilania aby umożliwić poprawne działanie 

bypass’u, podczas przełączania sieć/inwerter oraz inwerter/sieć. Przełączania te mogą okazać się 
niezbędne w przypadku ewentualnego przeciążenia lub zatrzymania  inwertera. 
Ładowarka obecna w każdym module mocy powinna podawać energię niezbędną dla utrzymania 
optymalnego poziomu naładowania baterii akumulatorów. 
 

4.2 Zatrzymanie inwertera lub przeciążenie 

4.2.1 Zatrzymanie inwertera 
 

W przypadku zatrzymania inwertera odbiornik powinien zostać automatycznie zasilony, bez utraty 
ciągłości, z sieci pierwotnej przy pomocy automatycznego bypasu. 

4.2.2 Przeciążenie 
 
Po pojawieniu się chwilowego przeciążenia na UPS kontrola prądu, w ramach określonych limitów, 
powinna umożliwić UPS podtrzymanie go bez korzystania z automatycznego bypasu; w przypadku jeśli 
przeciążenie trwa nadal lub jest większe od progu ustalonego dla kontroli prądu, odbiornik może zostać 

podłączony automatycznie do sieci głównej lub pomocniczej przy pomocy automatycznego bypasu, a 
następnie wrócić do inwertera po zakończeniu przepięcia. 
 

4.2.3 Regulacja czułości zadziałania bypass 
 
Zadziałanie bypasu oparte na czasie trwania "dziury w napięciu" na wyjściu powinno być regulowane 
przez użytkownika drobnymi skokami w celu ułatwienia użytkowania UPS w powiązaniu z aparaturą 

charakteryzującą się częstymi skokami. Taka regulacja może być dokonana przez użytkownika poprzez 
panel czołowy lub oprogramowanie diagnostyczne zainstalowane na zewnętrznym PC. 
 

4.2.4 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 mocy. 
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. W każdym module mocy powinna być obecna bezpośrednia sygnalizacja wizualna (LED) 
o jego stanie działania tak, by ułatwić ewentualną interwencję i wymianę. 
 

4.3 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 
bezpieczeństwa 
 

4.4 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 pobierając energię z sieci zewnętrznej. 
Także w przypadku całkowicie wyczerpanej baterii akumulatorów, ładowarka powinna się uruchomić 
automatycznie i niezwłocznie rozpocząć ładowanie. 
 



 
 WARUNKI TECHNICZNE 

10 

4.5 By-pass konserwacyjny 

UPS powinien być wyposażony w konserwacyjny ręczny układ by-pass pozwalający na dostęp do 
modułów i szuflad baterii przy zachowaniu zasilania obciążenia. Użycie konserwatorskiego bypasu 

powinno być możliwe jedynie w szczególnych okolicznościach i dlatego odpowiednie polecenie nie będzie 
dostępne bezpośrednio od czoła ale będzie chronione odpowiednimi drzwiczkami zamkniętymi na klucz. 
Podczas prac konserwacyjnych przewidzieć należy odpowiednie wyłączniki odcinające, które pozwolą 
technikowi na dostęp bez ryzyka porażenia do wszystkich części składowych UPS. 
 

4.6 Praca z zespołem prądotwórczym lub jako inwerter częstotliwości. 

 
Częstotliwość na wyjściu  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 
częstotliwość wyjścia bezwzględnie stałą; zakłada się, że w tym szczególnym stanie asynchronii między 
wejściem i wyjściem z UPS bypass zostanie automatycznie wyłączony. 

 

4.6.1 Zespół prądotwórczy 

 
Dla optymalnej pracy w warunkach zestawienia z generatorami lub zespołami prądotwórczymi, zazwyczaj 
charakteryzującymi się niestabilną częstotliwością  w odstępach przekraczających 2%, UPS powinien 

zostać tak ustawiony by być w stanie zapewnić synchronizację częstotliwości wejścia i wyjścia  dla 
szerszych odstępów częstotliwości, nie mniej niż 14%. 

Oczywiście podczas pracy synchronicznej automatyczny bypass powinien być normalnie załączony.  
 

4.6.2 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, na przykład: 

 50 Hz wejście – 60 Hz wyjście 

 60 Hz wejście – 50 Hz wyjście  
 

4.6.3 Praca w trybie asynchronicznym 
 
Jako konsekwencja charakterystyk 4.7.1 i 4.7.2, 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. 

 

4.7 Dostęp do danych przy wyłączonym UPS 

 
UPS powinien umożliwiać dokonywanie wszelkich ustawień, programowania i odczytu danych 
wewnętrznych także w stanie wyłączonym; po włączeniu przycisku UPS wchodzi w tryb pracy 
tymczasowej dając możliwość dostępu do meny wyświetlacza.  
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5 PRZEGLĄD 

 
UPS powinien być wyposażony w ekran alfanumeryczny ciekłokrystaliczny (LCD)podświetlany od tyłu 
obejmujący 20 znaków ułożonych w czterech wierszach oraz we wskaźnik stanu pracy o wysokiej 
jasności, który zmianą wyświetlanych barw wskazuje na stan działania oraz ewentualny stan alarmowy.  
 

Szereg przycisków umieszczonych w sąsiedztwie wyświetlacza powinien pozwalać użytkownikowi na: 

 wyświetlanie dany podstawowych pracy par 5.2 Pomiary); 

 wprowadzanie parametrów pracy (patrz par. 5.3 Regulacje); 

 analizowanie stanu poszczególnych modułów mocy; 

 wybór języka, w jakim wyrażone są komunikaty. 

 dokonywanie szeregu testów funkcjonalnych. 

 

Całe działanie UPS powinno być zarządzane przez jeden lub dwa mikroprocesory, w zależności od 
zastosowanych sterowników, jeden zegar wewnętrzny z kalendarzem (dziennym, całościowym, 
tygodniowym), powinno ono umożliwiać programowanie czynności lub procesów w odpowiednim czasie, 

(jak na przykład, test baterii, kalibrowanie samych baterii, identyfikacja krzywej rozładowania 
zainstalowanych baterii oraz rzeczywistej autonomii dla danego obciążenia), automatyczne włączanie 

i/lub wyłączanie. 
 

5.1 Sterowanie 

UPS powinien posiadać następujące elementy sterownicze: 
 

 bezpieczne włączanie UPS (zabezpieczenie przed niepożądanym załączeniem) 

 zatrzymanie UPS (w celu uniknięcia przypadkowego wyłączania a jednocześnie by 

umożliwić szybkie wyłączenie w przypadku awaryjnym, przycisk powinien pozostać 

wciśnięty przez przynajmniej 3 sekundy); 

 wyłączenie sygnału akustycznego; 

 przyciski przesuwania menu na wyświetlaczu, potwierdzenia wyboru i wyjścia. 

 

5.2 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 
 Prąd ładowania 
 Prąd rozładowania 
 Czas pracy na 

baterii 
 Pojemność 

 Napięcie baterii 
 Data/godzina 

ostatniego 

kalibrowania baterii 
 

RÓŻNE 
 Temperatura 
wewnętrzna 
poszczególnyc
h modułów 
mocy 

 Temperatura 
otoczenia 

DANE 
ARCHIWALNE 
 Il. interwencji by-
pass 
 Il interwencji 
zabezpieczenia 

termicznego z datą i 
godziną 
 Ilość przełączeń 

baterii 
 Ilość całkowitych 
rozładowań 

 

Czas łączny: 
 pracy na baterii 
 pracy w sieci 
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5.3 Regulacje 

  
UPS powinien umożliwiać następujące regulacje uwidocznione na wyświetlaczu: 
 

WYJŚCIE 

 Napięcie 
 Częstotliwość 
 Redundancja 

N+X 
 

WEJŚCIE  

   Zwolniona 
synchronizacja 
 Przedział 
rozszerzony 
synchronizacji 

 

BY-PASS 

 Zwolnienie 
 Wymuszenie 
 Wrażliwość 

zadziałania 
 Tryb offline 
 Tryb 

oczekiwania na 

ładowanie 

 BATERIE 

  Progi 
  Max trwałość baterii 
  Max trwałość  baterii po 

progu zapasu 
  Zwolnienie testu baterii 
  Zwolnienie auto-restartu 

 

5.4 Sygnalizacje i alarmy 

 
UPS powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną z oznaczeniem barwnym  o wymiarach  
przynajmniej  600300 mm 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 by-pass 

 moduł mocy uszkodzony 

 przeciążenie 

 anomalia ogólna 

 zespół poza redundancją 

 ostrzeżenia o zaprogramowanym 

wyłączeniu 

 ostrzeżenia o zaprogramowanym 

załączeniu 

 rezerwa autonomii 

 koniec autonomii 

 
 

5.5 Wyposażenie Różne 

5.5.1 Interfejsy 

UPS powinien być ponadto wyposażony w: 

 zaciski o odpowiednim przekroju do podłączenia zasilania wejściowego i wyjść 

 zaciski do podłączenia przycisku EPO (patrz par. 5.4.2) 

 dwa łączniki DB9 dl interfejsu szeregowego RS232; 

 łącznik DB9 męski dla interfejsu sygnałów sterowniczych;; 

 łącznik z 5 wyjściami do stycznika ze stykami  NC lub NO; 

 slot do mocowania karty interfejsu sieci (SNMP) umożliwiającej zarządzanie diagnostyką 

UPS w sieci oraz shutdown systemu operacyjnego przed wyczerpaniem autonomii baterii.  

 

5.5.2 E.P.O. 
 
UPS powinien być wyposażony w wejście dla przycisku normalnie zamkniętego. Działanie tego przycisku 
powoduje zatrzymanie funkcji UPS z natychmiastowym wyłączeniem podawania energii na wyjściu. 
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6 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEUPS 
 

Parametr Dane Warunków 

6.1 Charakterystyki ogólne  

Zasada działania Online z podwójną konwersją 

Budowa UPS 
Modułowa, rozszerzalna, redundantna N+X z modułami mocy o 

nie więcej niż 3.400 VA, zawartych w jednej komorze 

Konfiguracja 
Trzy-Trzy, Trzy-Mono, Mono-Mono, Mono-Trzy, konfigurowane 
przez użytkownik w miejscu zainstalowania 

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 

6.2 Charakterystyki wejściowe 

Napięcie nominalne wejścia 

400 V trójfazowe, zmieniane na 230 V jednofazowe przy 

pomocy prostych połączeń między zaciskami, bez potrzeby 

wymiany modułów i/lub wycofania do fabryki 

Przedział napięcia wejściowego 
-20% +15%  przy obciążeniu nominalnym 
-50% +15% przy połowie obciążenia nominalnego 

Częstotliwość wejścia 
50 Hz lub 60Hz  
(autowykrywanie lub wybierana przez użytkownika) 

Łączne odchylenie harmoniczne prądu wejścia (THDI...)  < 3% przy 100% obciążenia nominalnego 

Współczynnik mocy  > 0.99 od 50% do 100% obciążenia nominalnego 

6.3 Charakterystyki wyjścia (praca w sieci) 

Napięcie nominalne wyjścia 

400 V trójfazowe, zmieniane na 230 V jednofazowe przy 

pomocy prostych połączeń między zaciskami, bez potrzeby 

wymiany modułów i/lub wycofania do fabryki (regulowane 

krokowo co 1 V) 

Moc nominalna wyjścia 10.000 VA 

Moc aktywna wyjścia 8 000 W 

Tolerancja napięcia wyjściowego (statycznego)  1% 

Tolerancja napięcia wyjściowego (dynamiczna 0-100%; 100-0%)  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 % 

Częstotliwość nominalna wyjścia 
50 Hz lub 60 Hz (autowykrywanie i/lub wybierana przez 
użytkownika) 

Tolerancja częstotliwości wyjściowej 

Synchronizowana z częstotliwością wejścia lub z istniejącą 

siecią  

 1% kiedy nie zsynchronizowana 

Dopuszczalny współczynnik szczytowy dla prądu wyjściowego 3:1 zgodnie z IEC 62 040-3 

Wytrzymałość na przeciążenie: 

 przez co najmniej 5 minut 
 przez przynajmniej 30 sek. 

 

125% bez zadziałania automatycznego by-pass 

150% bez zadziałania automatycznego by-pass  

6.4 Charakterystyki wyjścia (praca na baterii) 

Napięcie nominalne wyjścia 

400 V trójfazowe, zmieniane na 230 V jednofazowe przy 
pomocy prostych połączeń między zaciskami, bez potrzeby 

wymiany modułów i/lub wycofania do fabryki (regulowane 

krokowo co 1 V) 

Tolerancja napięcia wyjściowego (statycznego)  1% 

Tolerancja napięcia wyjściowego (dynamiczna 0-100%; 100-0%)  1% 

Częstotliwość nominalne wyjścia 50 Hz o 60 Hz  1% 

Moc nominalna wyjścia 10.000 VA 

Moc aktywna wyjścia 8 000 W 

Łącznie odkształcenie harmoniczne napięcia wyjściowego przy 
obciążeniu nominalnym nie liniowym, P.F.=0,7 

< 1 % 
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Wytrzymałość na przeciążenie: 

 przez 15 sekund 

 

120%    

 

 

6.5 Charakterystyki baterii i ładowarki 

Typ baterii 
Ołowiowo-kwasowe, zapieczętowane, bezobsługowe (trwałość 
10 lat) 

Pojemność jednostkowa 7,2 lub 9 Ah (12V)  

Napięcie nominalne baterii UPS  240 V  

Typ ładowarki 
PWM o wysokiej wydajności, po jednej dla każdego modułu 

mocy 

Krzywa ładowania Napięcie stałe, prąd ograniczony 

Nominalny prąd ładowania ładowarki  2.5 A dla każdego modułu mocy 

6.6 Charakterystyka Środowiska  

Natężenie dźwięku w odległości 1 m.  42  46 dB 

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

Zakres temperatur składowania Od -20°C do +50°C (bez baterii) 

Zakres wilgotności środowiska pracy 20-80% bez kondensacji 

Stopień ochrony IP21 

6.7 Charakterystyki konstrukcyjne  

Ciężar netto bez baterii4  120 kg 

Wymiary (LHxP)5  414 x 1345 x 628 (mm) 

Kolor komory Ciemnoszary RAL 7016 

Technologia prostownika/booster/inwerter MOSFET/IGBT 

Interfejsy 
2 porty szeregowe RS232, 1 Port styków logicznych, łącznik z 5 

wyjściami stycznika 

Połączenie wejście/wyjście Zaciskami na listwie omega 

Moduły mocy zainstalowane 3 przy 3400 VA 

Normy EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 

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

dostawy usług 
 

7 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 “Zalecenia ogólne i bezpieczeństwa dla UPS stosowanych w obszarach dostępnych dla 
operatora” 

 EN 62040-2  “Zalecenia zgodności elektromagnetycznej (EMC)” 

 EN 62040-3  “Zalecenia wydajności i metody prób” 
 

                                                      
4
 Ciężar może ulec zmianie w zależności od autonomii, jaką zamierza się uzyskać 

5
 Wymiary mogą ulec zmianie w zależności od autonomii, jaką zamierza się uzyskać 
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8 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 zarejestrowanie 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. 


