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Caution!
◗ Before installing the Protection
Station, read the booklet 4
containing the safety instructions
to be respected. Then follow the
instructions given in this manual 5 .
◗ Avant l'installation de Protection
Station, lire le livret 4 qui
présente les consignes de sécurité
à respecter. Suivre ensuite les
instructions du présent manuel 5 .
◗ Vor Installation des Protection
Station die im Heft 4 genannten
Sicherheitsvorschriften lesen.
Anschließend die Anweisungen
im vorliegenden Handbuch 5
befolgen.
◗ Prima dell’installazione del
Protection Station, leggere
attentamente le istruzioni di
sicurezza riportate sul libretto 4 .
In seguito, attenersi alle istruzioni
riportate sul presente manuale 5 .
◗ Antes de la instalación del
Protection Station, leer el manual 4
que presenta las instrucciones de
seguridad a cumplir.
A continuación, seguir las
instrucciones del presente manual 5 .
◗ Lees voordat u het Protection
Station gaat installeren eerst de
2

veiligheidsinstructies in boekje 4 .
Volg daarna de instructies van deze
handleiding 5 .
◗ Antes da instalação do Protection
Station, ler o caderno 4 onde
constam as instruções de
segurança a respeitar.
Depois, seguir as instruções do
presente manual 5 .
Station
τις
τηρείτε.

4
5

Protection
4 µε

5 .

◗ Przed zainstalowaniem
Protection Station, należy
przeczytać instrukcję 4 , która
zawiera niezbędne zalecenia
bezpieczeństwa.
Następnie należy zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji 5 .
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Operating conditions
◗ This product is an Uninterruptible
Power Supply (UPS) for computers
and their peripherals, television
sets, stereo systems and video
recorders... It must not be used to
supply other electrical equipment
(lighting, heating, household
appliances, etc.).

UPS connections
◗ Connect the UPS 1 to the ACpower system via a wall outlet
with an earth connector, using the
supplied cord 2 (see figure A).
◗ Plug critical equipment
(computer, monitor, modem, etc.)
into the outlets 6 providing
battery backup power and surge
protection (see figure B), taking
care not to exceed the rated current
indicated in amperes.
◗ Other devices (printer, scanner,
fax, etc.) can be connected to the
filtered outlets 7 that provides
surge protection (see figure B). The
filtered outlets are not backed up
by battery power in the event of a
power outage.
◗ Fax/modem connection:
A telephone, fax, modem or
Ethernet data line can be protected
against surges by connecting it to
the telephone outlet via the UPS.
The device cable is used between
the telephone outlet and the UPS,
and the supplied cable 3 is used
between the UPS and the device,
as indicated in figure C.

Operation
6 : Three battery backup outlets.
7 : Three filtered outlets.
8 : ON/OFF button for the battery
backup outlets.
9 : LED ON indicate that surge
protection is active on all six
outlets.
10 : Protection circuit breaker.
11 : Telephone outlet
◗ Battery charge: The UPS
charges the battery as soon as
it is connected to the AC outlet,
whether button 8 is pressed or
not. When used for the first time,
the battery will only provide its
maximum autonomy after it has
been charged for 8 hours. It is
recommended that the UPS be
permanently connected to the AC
power supply to ensure the best
possible autonomy.
◗ Filtered outlets 7 without battery
backup: Equipment connected to
these outlets is supplied as soon as
the AC cord 2 is plugged in. They
are not affected by button 8 .
4
4

�

shut down the UPS (button 8
OFF), remove the power cord 2
and proceed as indicated below.

�

Battery change
�

◗ Warning:take care not to inverse

�
��
��

the polarity + (red) and - (black)
when connecting the batteries as
this will destroy the device.

◗ Battery backup outlets 6 :
Equipment connected to these
outlets is supplied as soon as
button 8 is pressed and turns
green (see figure E). These outlets
can be turned on even if the UPS is
not connected to AC power
(button 8 flashes).
◗ AC-power disturbance: If AC
power is disturbed or fails, the UPS
continues to operate on battery
power. Button 8 flashes green.
The audio alarm beeps every five
seconds, then every two seconds
when the end of battery backup
time is near.
◗ If the power outage lasts longer
than the battery backup time, the
UPS shuts down and must be
restarted by pressing button 8
when power is restored. Following
a complete discharge, a few hours
are required to recharge the battery
back to full backup time.
◗ To save battery power, it is
possible to press button 8 to cut
the supply of power to the devices
connected to the battery backup
outlets.
◗ Surge protection: All outlets,
whether backed up or simply
filtered, include surge protection,
whatever the position of button 8 .
◗ Shutdown of the battery backup
outlets 6 : Press button 8 for
more than two seconds.

Battery disposal and safety
◗ Caution. Battery service life is

reduced by 50% for every ten
degrees above 25°C.
◗ The battery must be replaced
exclusively by qualified personnel
(risk of electrocution), with a new
battery approved by EATON to
ensure correct operation of the
UPS.
◗ The battery must be disposed
of in accordance with applicable
regulations. To remove the battery,
MAU-00044/AD
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Troubleshooting (For further information, visit the www.eaton.com site or contact after-sales support.)

1

Problem

Diagnostic

Solution

◗ The battery backup outlets 6

◗ Button 8 is not pressed.

◗ Press button 8 and check that it

◗ The connected devices are not

◗ The devices are not connected to

◗ Connect the devices to the battery

the battery backup outlets 6 .

backup outlets 6 .

◗ AC power is available, but

◗ Circuit breaker 10 , has been

◗ Disconnect excess equipment

tripped by an overload on the UPS
output.

and reset the circuit breaker 10 by
pressing the corresponding button.

◗ The wall outlet is not supplied.

◗ Supply power to the wall outlet.
◗ Disconnect excess equipment

are not supplied with power.

2

supplied when AC power fails.

3

the UPS operates on battery
power.

4
◗ The filtered outlets 7 are not

turns green.

supplied.

◗ Circuit breaker 10 , has been

and reset the circuit breaker 10 by
pressing the corresponding button.

◗ Green button 8 flashes:

◗ The UPS frequently operates on

◗ Have the electrical installation

-every 5 seconds

◗ The UPS operates on battery

◗ Disconnect excess equipment

-every 2 seconds

◗ The UPS operates on battery

-continually and the
audio alarm beeps

◗ The UPS battery backup outlets 6

◗ Green button 8 is on and

◗ The battery has reached the end of

tripped by an overload on the UPS
output.

5

- frequently.

battery power because the AC
power source is of poor quality

power, beginning of battery backup
time

checked by a professional or use
another wall outlet.

connected to the battery backup
outlets 6 .

power, end of battery backup time.

are overloaded.

6

��

the audio alarm beeps every
1 second.

its service life.

7

◗ Have the battery replaced.

��

◗ Green button 8 is off and

the audio alarm beeps every
1 second.

◗ A fault has occurred on the UPS.

The battery backup outlets 6 are
no longer supplied.

◗ Call after-sales support.

8
◗ Green LED 9 is off

9

◗ The telephone line is

disturbed or modem
access is not possible.

MAU-00044/AD

◗ Surge protection is no longer

provided.

◗ Surge protection on the telephone

line is no longer provided.

◗ Call after-sales support.
◗ Disconnect the telephone line from

the wall outlet.

◗ Call after-sales support.
5
5

Technical characteristics

ENGLISH

Protection Station 500
◗ UPS power
◗ Nominal input voltage
◗ Input frequency

500 VA / 250 W
184 V - 264 V
50/60 Hz

◗ Voltage/frequency of battery backup

230 V (50/60 Hz ± 1 Hz)
with pseudosinusoidal wave

◗ Total output current for the 6 outlets

5 A max
2.2 A max

outlets 6 in battery mode

◗ Output current of battery backup outlets 6
◗ Leakage current

0.03 mA

◗ Input protection

5 A resettable circuit breaker

◗ Transfer time
◗ Telephone surge protection
◗ Sealed lead-acid battery
◗ Automatic battery test
◗ Average battery life1
◗ Operating temperature
◗ Storage temperature
◗ Operating relative humidity
◗ Operating elevation
◗ Safety standards
◗ Electromagnetic compatibility standards
◗ Warranty

5 ms typical
Tel, ISDN, ADSL, Ethernet
12 V, 4.5 Ah
Once a week
4 years typical, depending on number
of discharge cycles and temperature
0 to 35°C
-25°C to +55°C
0 to 85%
0 to 2000 m
IEC 60950-1, IEC 62040-1-1, CE certified
IEC 62040-22
2 years

(1) Warning: To save battery life, it is not recommended to use the Protection Station in side position .
(2) Warning: This is a class A-UPS product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in
which case, the user may be required to take additional measures.

www.eaton.com
MAU-00044-AD
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ČESKY

Packaging
Vybalení

Pozor!
Před instalací Protection Station si
přečtěte bezpečnostní zásady, které je
třeba respektovat. Poté se řiďte pokyny
v tomto manuálu.

MAU-00044/AD
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Rychlé spuštění
E

ČESKY

A

B

5–20 ms

C



D
Zvukový
signál
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Tento výrobek je zroj nepřerušeného
napájení (UPS) určený pro počítače
a jejich periferie, televizní přijímače,
stereofonní systémy a videorekordéry.
Nesmí být používán k napájení jiných
zařízení (osvětlení, vytápění, domácí
spotřebiče, atd.).

Připojení UPS
Připojte UPS za pomocí dodané síťové
šňůry do zásuvky elektrorozvodné sítě
vybavené uzemněním (viz obr. A).
Klíčová zařízení, jejichž napájení
chcete chránit (počítač, monitor,
modem, atd.) zapojte do zásuvek
skupiny 6, vybavených zálohováním
napájení z baterie a ochranou
proti přepětí (viz obr. B). Přitom
dejte pozor na to, abyste nepřekročili
hodnotu přípustného zatěžovacího
proudu uvedenou v [A].
Ostatní zařízení (tiskárna, skener,
fax, atd.) mohou být připojena do
výstupních zásuvek skupiny 7
vybavených filtrací a poskytujících
ochranu proti přepětí (viz obr. B).
Výstupní zásuvky s filtrací nemají,
v případě výpadku napájení
z elektrorozvodné sítě, napájení
zálohované z baterie.
Připojení faxu/modemu: telefonní
zařízení, fax, modem, nebo připojka
datové sítě s protokolem Ethernet
mohou být chráněny proti přepětí,
jestliže je zapojíte do telefonní
zásuvky přes UPS. Stávající telefonní
kabel zapojíte mezi telefonní zásuvku
a UPS a dodaný kabel č. 3 mezi UPS
a zařízení, jak je uvedeno na obr. C.

Provoz
6 : Tři výstupní zásuvky se
zálohováním z baterie
7 : Tři výstupní zásuvky s filtrací
8 :T
 lačítko ZAP/VYP pro zásuvky se
zálohováním z baterie
9 :S
 vítící LED indikuje, že na všech
šesti výstupech je aktivována
ochrana proti přepětí
10 : Ochranný jistič
11 : Telefonní výstup
Nabíjení baterie: UPS začne nabíjet
baterii v okamžiku, kdy je připojena
do zásuvky elektrorozvodné sítě
pod napětím, bez ohledu na to, je-li
stisknuto tlačítko 8 nebo nikoli. Při
prvém použití poskytne baterie svou
plnou kapacitu pouze tehdy, byla-li
před tím nabíjena po dobu 8 hodin. Pro
zajištění co nejdelší doby zálohování se
doporučuje mít UPS trvale připojenou
do elektrorozvodné sítě.
Zásuvky skupiny 7 s filtrací,
ale bez zálohování z baterie:
Zařízení připojená do těchto
výstupních zásuvek jsou napájena
pouze v případě, že přívodní šňůra
je zapojena
MAU-00044/AD

do napájené síťové zásuvky. Tlačítko 8
jejich napájení neovlivňuje.
Zásuvky skupiny 6 se zálohováním
z baterie: Zařízení zapojená do těchto
zásuvek jsou napájena v okamžiku,
kdy stisknete tlačítko 8 a toto tlačítko
svítí zeleně (viz obr. E). Zásuvky 6
mohou být aktivovány i v případě,
že UPS není zapojena do síťové
zásuvky pod napětím (tlačítko 8
v takovém případě bliká).




• Baterii je třeba zlikvidovat v souladu
s platnými předpisy. Při vyjímání
baterie nejprve vypněte UPS
(tlačítko 8 do polohy VYP), odpojte
síťovou šňůru 2 a postupujte podle
níže uvedených pokynů.

Výměna baterie

ČESKY

Provozní podmínky

Pozor!!! - při zapojování baterie
neobraťte polaritu + (rudá)
a - (černá), jinak by došlo ke
zničení UPS.







Poruchy síťového napájení: Pokud
je napájení z elektrorozvodné sítě
nestabilní, nebo vypadne, UPS je
nadále napájena z baterie. Tlačítko
8 zeleně bliká. Akustický alarm pípá
jednou s 5 s, a každé 2 s, přibližuje-li
se konec doby zálohování.
• Pokud výpadek síťového napájení
trvá déle, než je doba zálohování,
UPS se odstaví a po obnovení
síťového napájení musí být
restartována stiskem tlačítka 8.
Po úplném vybití trvá opětovné
nabití baterie na plnou dobu
zálohování několik hodin.
• Pro úsporu kapacity baterie je
možné stisknout tlačítko 8, čímž se
přeruší napájení zařízení, zapojených
do zásuvek vybavených zálohováním
z baterie.
Ochrana proti přepětí: Všechny
výstupy, ať již vybavené zálohovámím
z baterie, nebo vybavené pouze
filtrací mají zabudovanou ochranu
proti přepětí, fungující bez ohledu
na stav tlačítka 8.
Vypnutí zásuvek skupiny 6:
Stiskněte tlačítko 8 po dobu delší,
jak 2 s.

Zacházení s baterií
a bezpečnost
• Pozor!!! - Životnost baterie klesá
o 50% na každých 10 °C nad 25 °C.
• Baterii smí měnit pouze odborník
(riziko popálení elektrickým
proudem), a aby se zajistila správná
činnost UPS musí být typ nové
baterie schválen společností Eaton.
9

Odstraňování problémů (Další informace jsou na stránce www.eaton.cz, nebo požádejte prodejní

ČESKY

podporu

Příčina

Řešení

1

Zásuvky skupiny 6 ,vybavené
zálohováním, nejsou napájeny

Problém

Není stisknuto tlačítko 8 .

Stiskněte tlačítko 8 a zkontrolujte, zda
svítí zeleně.

2

Připojená zařízení nejsou při
výpadku sítě napájena

Zařízení nejsou zapojena do skupiny
zásuvek 6 vybavených zálohováním.

Zařízení zapojte do skupiny zásuvek 6
vybavených zálohováním.

3

UPS běží na baterie i když je
k dispozici napájení ze sítě

V důsledku přetížení na výstupu UPS
vypadl jistič 10.

Odpojte přebytečná zařízení a stiskem
přísl. tlačítka nastartujte jistič 10.

Síťová zásuvka není napájena.

Přiveďte napájení do síťové zásuvky.

V důsledku přetížení na výstupu UPS
vypadl jistič 10.

Odpojte přebytečná zařízení a stiskem
přísl. tlačítka nastartujte jistič 10.

- často

UPS často běží na baterii, protože
napájení ze sítě má nízkou kvalitu.

Elektrickou instalaci nechte
zkontrolovat odborníkem,
nebo použijte jinou síťovou zásuvku.

- každých 5 s

UPS běží na baterii, počátek doby
zálohování.

Odpojte přebytečná zařízení
zapojená do skupiny 6 zásuvek UPS
vybavených zálohováním.

- každé 2 s

UPS běží na baterii, konec doby
zálohování.

- svítí trvale a pípá
akustický alarm

Skupina 6 zásuvek se zálohováním z
baterie je přetížena.

4

5

6

7

Filtrované výstupy skupiny 7
nejsou napájeny

Zelené tlačítko 8 bliká:

Zelené tlačítko 8 svítí a akustický
alarm pípá každou 1 s.

Zelené tlačítko 8 nesvítí
a akustický alarm pípá každou 1 s.

8

Zelená LED 9 nesvítí

9

Telefonní přípojka má poruchu,
nebo není možný přístup k UPS
po modemu.

10



Vyměňte baterii.

Baterie je na konci životnosti.



Závada UPS. Skupina zásuvek 6 se
zálohováním z baterie není napájena.

Nefunguje ochrana proti přepětí.
Ochrana telefonní přípojky proti přepětí
nefunguje.

Zavolejte poprodejní podporu.

Zavolejte poprodejní podporu.
Odpojte telefonní kabel z telefonní
zásuvky na stěně.
Zavolejte prodejní podporu.

MAU-00044/AD

Technické parametry

Výkon UPS

500 VA/250 W

Jmenovité vstupní napětí

184 V - 264 V

Vstupní kmitočet
Napětí/kmitočet na zásuvkách skupiny 6
v režimu zálohování
Celkový výstupní proud na všech 6 zásuvkách
Výstupní proud zásuvek skupiny 6 se
zálohováním
Svodový proud
Jištění vstupu
Doba přepnutí
Ochrana telefonního vedení proti přepětí
Hermeticky uzavřená olověná baterie
Automatický test baterie
Střední životnost baterie1
Provozní teplota
Skladovací teplota
Provozní relativní vlhkost
Provozní nadmořská výška
Bezpečnostní standardy
Elektromagnetická kompatibilita

ČESKY

Protection Station 500

50/60 Hz
230 V (50/60 Hz ± 1 Hz)
pseudosinusový průběh
5 A max
2,2 A max
0,03 mA
5 A jistič s resetem
5–20 ms
Tel, ISDN, ADSL, Ethernet
12V, 4,5 Ah
Jednou týdně
Typicky 4 roky, v závislosti na počtu
nabíjecích/vybíjecích cyklů a teplotě
0–25 °C
-25 °C až +55 °C
0 až 85%
0 až 2000 m
IEC 60950-1, IEC 62040-1-1, CE
IEC 62040-22

(1) Upozornění: provoz Protection Station v poloze na boku zkracuje životnost baterie.
(2) Upozornění: jde o UPS produkt třídy A. V domácím prostředí může produkt vyvolávat radiové rušení a jeho uživatel
může být vyzván aby učinil dodatečná opatření, potřebná k odstranění tohoto rušení.
Na zařízení je poskytována záruka po dobu 2 let.

www.eaton.cz
MAU-00044-AD
MAU-00044/AD
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SLOVENSKY

Packaging
Vybalenie

Pozor!
Pred inštaláciou Protection Station si
prečítajte bezpečnostné zásady, ktoré
je potrebné rešpektovať. Potom sa
riaďte pokynmi v tomto manuáli.

12
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Rýchle spustenie
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B

5–20 ms

C
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Prevádzkové podmienky
Tento výrobok je zdroj neprerušeného
napájania – UPS (Uninterruptible
Power Supply), určený pre
počítače a ich periférie, televízne
prijímače, stereofónne systémy
a videorekordéry… Nesmie byť
používaný k napájaniu iných zariadení
(osvetlenie, kúrenie, domáce
spotrebiče, atď.)

Pripojenie UPS

zapojený do sieťovej zásuvky.
Tlačítko 8 ich napájanie neovplyvňuje
Zásuvky skupiny 6 so zálohovaním
z batérie: Zariadenia pripojené
do týchto zásuviek sú napájané
v okamihu, kedy stlačíte tlačítko
8 a toto tlačítko svieti na zeleno
(viď obr. E). Zásuvky 6 môžu byť
aktivované aj v prípade, že UPS nie
je pripojená do sieťovej zásuvky pod
napätím (tlačítko 8 v takom prípade
bliká).

Pripojte UPS pomocou dodávanej
sieťovej šnúry do zásuvky
elektrorozvodnej siete vybavenej
uzemnením (viď obr. A).
Kľúčové zariadenia, ktorých napájanie
chcete chrániť (počítač, monitor,
modem, atď.) zapojte do zásuviek
skupiny 6, vybavených zálohovaním
napájania z batérie a ochranou proti
prepätiu (viď obr. B). Pritom dajte
pozor na to, aby ste neprekročili
hodnotu prípustného zaťažovacieho
prúdu uvedeného v [A].
Ostatné zariadenia (tlačiareň, skener,
fax, atď.) môžu byť pripojené do
výstupných zásuviek skupiny 7
vybavených filtráciou a poskytujúcich
ochranu proti prepätiu (viď obr. B).
Výstupné zásuvky s filtráciou
nemajú v prípade výpadku napájania
z elektrorozvodnej siete napájanie
zálohováné z batérie.
Pripojenie faxu/modemu: telefónne
zariadenia, fax, modem, alebo prípojka
dátovej siete s protokolom Ethernet
môžu byť chránené proti prepätiu ak
ich zapojíte do telefónnej zásuvky
cez UPS. Súčasný telefónny kábel
zapojíte medzi telefónnu zásuvku
a UPS a dodaný kábel č. 3 medzi
UPS a zariadenie tak, ako je uvedené
na obr. C.

Prevádzka:
6 :	Tri výstupné zásuvky so
zálohovaním z batérie

7 :	Tri výstupné zásuvky s filtráciou
8 :	Tlačítko ZAP/VYP pre zásuvky
so zálahovaním z batérie

9 :	Svietiaca LED indikuje, že na
všetkých šiestich výstupoch je
aktívna ochrana proti prepätiu
0 : Ochranný istič
a : Telefónny výstup
Nabíjanie batérie: UPS začne nabíjať
batériu v okamihu, keď je pripojená
do zásuvky elektrorozvodnej siete
pod napätím, bez ohľadu na to, či
je stlačené tlačítko 8 alebo nie. Pri
prvom použití poskytne batéria svoju
plnú kapacitu iba vtedy, ak bola
predtým nabíjaná po dobu 8 hodín.
Pre zaistenie čo najdlhšej doby
zálohovania sa doporučuje mať UPS
trvalo zapojenú do elektrorozvodnej
siete.
Zásuvky skupiny 7 s filtráciou,
ale bez zálohovania z batérie:
Zariadenia pripojené do týchto
výstupných zásuviek sú napájané
iba v prípade ak je prívodný kábel
14





• Batériu je potrebné zlikvidovať
v súlade s platnými predpismi.
Pri vyberaní batérie najprv vypnite
UPS (tlačítko 8 do polohy VYP),
odpojte napájací kábel a postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.

Výmena batérie
Pozor!!! - Pri zapájaní batérie
neobráťte polaritu + (červená) a (čierna), inak by prišlo k zničeniu UPS.







Poruchy sieťového napájania:
Pokiaľ je napájanie z elektrorozvodnej
siete nestabilné alebo vypadne, je UPS
naďalej napájaná z batérie. Tlačítko
8 bliká na zeleno. Akustický alarm
pípa raz za 5 s a každé 2 s, ak sa
približujeli koniec doby zálohovania.
• Pokiaľ výpadok sieťového napájania
trvá dlhšie ako je doba zálohovania,
UPS sa odstaví a po obnovení
sieťového napájania musí byť
reštartovaná stlačením tlačítka 8.
Po úplnom vybití trvá opätovné
nabitie batérie na plnú dobu
zálohovania niekoľko hodín.
• Pre úsporu kapacity batérie je možné
stlačiť tlačítko 8, čím sa preruší
napájanie zariadení zapojených do
zásuviek vybavených zálohovaním
z batérie.
Ochrana proti prepätiu: Všetky
výstupy, či už vybavené zálohovaním
z batérie, alebo vybavené iba
filtráciou, majú zabudovanú ochranu
proti prepätiu a to bez ohľadu na stav
tlačítka 8.
Vypnutie zásuviek skupiny 6:
Stlačte tlačítko 8 na dobu dlhšiu
ako 2 s.

Zaobchádzanie s batériou
a bezpečnosť:
• Pozor!!! - Životnosť batérie klesá
o 50 % na každých 10 °C nad 25 °C.
• Batériu môže meniť iba odborník
(riziko popálenia elektrickým
prúdom) a aby sa zaistila správna
činnosť UPS, musí byť typ novej
batérie schválený spoločnosťou
Eaton.
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Odstraňovanie problémov (Ďalšie informácie sú na stránke www.eaton.cz alebo požiadajte predajnú
podporu

Problém

Príčina

Riešenie

1

Zásuvky skupiny 6, vybavené
zálohovaním, nie sú napájané.

Nie je stlačené tlačítko 8.

Stlačte tlačítko 8 a skontrolujte, či
svieti na zeleno.

2

Pripojené zariadenia nie sú pri
výpadku sieťe napájané.

Zariadenia nie sú zapojené do skupiny
zásuviek 6 vybavených zálohovaním.

Zariadenia zapojte do skupiny zásuviek
6 vybavených zálohovaním.

3

UPS beží na batérie aj keď je
k dispozícii napájanie zo siete.

V dôsledku preťaženia na výstupe UPS
vypadol istič 0.

Odpojte prebytočné zariadenia a stlačením
príslušného tlačítka naštartujte istič 0.

Sieťová zásuvka nie je napájaná.

Priveďte napájanie do sieťovej zásuvky.

V dôsledku preťaženia na výstupe UPS
vypadol istič 0.

Odpojte prebytočné zariadenia
a stlačením príslušného tlačítka
naštartujte istič 0.

4

Filtrované zásuvky skupiny 7 nie
sú napájané.

5

Zelené tlačítko 8 bliká:

6

7

- často

UPS často beží na batériu, pretože
napájenie zo siete má nízku kvalitu.

Elektrickú inštaláciu nechajte
skontrolovať odborníkom alebo použite
inú sieťovú zásuvku.

- každých 5 s

UPS beží na batériu, začiatok doby
zálohovania.

Odpojte prebytočné zariadenia
zapojené do skupiny 6 zásuviek UPS
vynavených zálohovaním.

- každé 2 s

UPS beží na batériu, koniec doby
zálohovania.

-S
 vieti trvalo a pípa
akustický alarm

Skupina 6 zásuviek so zálohovaním
z batérie je preťažená.

Zelené tlačítko 8 svieti
a akustický alarm pípa každú 1 s.

Zelené tlačítko 8 nesvieti
a akustický alarm pípa každú 1 s.

8

Zelená LED 9 nesvieti.

9

Telefónna prípojka má poruchu,
alebo nie je možný prístup k UPS
cez modem.

MAU-00044/AD



Vymeňte batériu.

Baterie je na konci životnosti.



Závada UPS. Skupina zásuviek 6 so
zálohovaním z batérie nie sú napájané.

Nefunguje ochrana proti prepätiu.
Ochrana telefónnej prípojky proti
prepätiu nefunguje.

Zavolajte popredajnú podporu.

Zavolajte popredajnú podporu.
Odpojte telefónny kábel z telefónnej
zásuvky na stene.
Zavolajte popredajnú podporu.
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Technické parametre
Protection Station 500
Výkon UPS

500 VA/250 W

Menovité vstupné napätie

184 V - 264 V

Vstupný kmitočet
Napätie/kmitočet na zásuvkách skupiny 6
v režime zálohovania
Celkový vstupný prúd na všetkých 6 zásuvkách
Výstupný prúd zásuviek skupiny 6 so
zálohovaním

50/60 Hz
230 V (50/60 Hz ± 1 Hz)
pseudosínusový priebeh
5 A max
2,2 A max

Zvodový prúd

0,03 mA

Istenie vstupu

5 A istič s resetom

Doba prepnutia
Ochrana telefónneho vedenia proti prepätiu
Hermeticky uzavretá olovená batéria
Automatický test batérie
Stredná živostnoť batérie1

5 – 20 ms
Tel, ISDN, ADSL, Ethernet
12V, 4,5 Ah
Raz týždenne
Štandardne 4 roky v závisloti na počte
nabíjacích/vybíjacích cyklov a teplote

Prevádzková teplota

0–25 °C

Skladovacia teplota

-25 °C až +55 °C

Prevádzková relatívna vlhkosť

0 až 85 %

Prevádzková nadmorská výška

0 až 2000 m

Bezpečnostné štandardy
Elektromagnetická kompatibilita

IEC 60950-1, IEC 62040-1-1, CE
IEC 62040-22

(1) Upozornenie: prevádzka Protection Station v polohe na boku skracuje životnosť batérie.
(2) Upozornenie: Ide o UPS produkt triedy A. V domácom prostredí môže produkt vyvolávať rádiové rušenie a jeho užívateľ
môže byť vyzvaný, aby učinil dodatočné opatrenia potrebné pre odstránenie tohoto ručenia.
Na zariadenia je poskytovaná záruka 2 roky.

www.eaton.sk
MAU-00044-AD
16

MAU-00044/AD

