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Įžanga 
Dėkojame įsigijus šį įrenginį. Įdėmiai ir nuosekliai perskaitykite šią instrukciją, 

kad galėtumėte teisingai naudotis įsigytu įrenginiu. “Azienda”, “Ablerex”, toliau 

vadinamos Gamintoju, arba jas atstovaujančių įmonių darbuotojai taip pat gali 

padėti įdiegti, sumontuoti ir pagelbėti naudojantis šiuo įrenginių, kurį įsigijote. 

Prašome įsidėmėti žemiau pateiktas garantijų suteikimo sąlygas: 

 Produkto pakuotę gali atidaryti tik Gamintojo arba jį atstovaujančių įgaliotų 

atstovų techniniai darbuotojai, nes įrenginys gali kelti pavojų nežinantiems 

kaip juo naudotis asmenims. Nesilaikant šios sąlygos, garantiniai 

įsipareigojimai nedelsiant netenka galios. 

 Visi produkto komponentai turi būti gerai apžiūrėti ir turi būti įsitikinta, kad jie 

atitinka kokybinius reikalavimus: nėra matomi mechaniniai ar kitokie 

pažeidimai, komplektacija atitinka nurodytą šios instrukcijos 9.1 punkte arba 

aptartą įrenginio užsakymo metu. Detalės ir mazgus gali keisti tik gamintojo 

arba jį atstovaujančių įmonių techniniai darbuotojai. 

 Įsidėmėkite garantinį laikotarpį, suteiktą šiam įrenginiui, nes atskirais atvejais 

jis gali gerokai skirtis nuo standartinio, suteikiamo pagal nutylėjimą. 

 Įdėmiai perskaitykite saugumo reikalavimų skyrelį bei įrenginio aptarnavimą 

aprašantį skyrelį prieš montuodami šį nepertraukiamo maitinimo šaltinį. 
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1. Saugumo reikalavimai 
1.1. Svarbiausios taisyklės 

1.1.1. Prašome laikytis nepertraukiamo maitinimo šaltinio (toliau NMŠ) 

naudojimo instrukcijų, kad galėtumėte saugiai ir teisingai juo naudotis. 

1.1.2. Kai NMŠ yra transportuojamas arba naudojamas, jo padėtis gali būti tik 

vertikali. Nekratykite ir neapverskite transportuojamo arba naudojamo 

įrenginio. Venkite kritimo arba stipresnių smūgių.. 

1.1.3. Dėl blogo įžeminimo galimas srovės nuotėkis. Labai gerai įžeminkite 

NMŠ įėjimą („PE Ground“ gnybtas), prieš bet kokį kitų laidų jungimą. 

1.1.4. Įsitikinkite, kad NMŠ montuojamas aplinkoje, kurioje visi kiti įrenginiai 

taip pat teisingai įžeminti. Taip sumažinsite pavojų šalia dirbantiems 

žmonėms ir kitai įrangai bei pašalinsite elektros smūgio pavojų.  

1.1.5. Neutralės laidas negali būti jungiamas kartu su įžeminimo laidu. Prieš 

jungdami laidus, patikrinkite ar įtampa atitinka nominalią NMŠ įtampą. 

1.1.6. Jei NMŠ buvo bent kartą įjungtas, tačiau jį reikia perstatyti į kitą vietą ar 

transportuoti, jį būtina išjungti ir palaikyti tokioje būsenoje, kol bus 

iškrauti visi elektrolitiniai kondensatoriai. Jei NMŠ kondensatoriai nebus 

iškrauti, NMŠ persijungs į baterijų režimą vos tik pajungsite jo įėjimą 

prie elektros tinklo ir atsiras elektros smūgio pavojus.  

1.1.7. Nedėkite jokių daiktų, indų su skysčiais ant NMŠ. Jei virš NMŠ 

sumontuoti vamzdžiai, kuriais teka skysčiai, arba vidinis 

kondicionavimo sistemos blokas, kuris turi kondensato atvadą 

atskiromis žarnomis jo nutekėjimui, įrenkite papildomą apsaugą tiems 

atvejams, jei atsirastų minėtųjų skysčių nuotėkis. Kartu būtinas avarinio 

stabdymo sistemos pajungimas prie NMŠ „EPO“ jungties. Neuždenkite 

NMŠ, palikite pakankamai vietos NMŠ aušinimui. Skysčiai, patekę ant 

NMŠ ir pratekėję į jo vidų, arba pakilusi temperatūra, kai aušinimo 

angos yra uždengtos arba nepakankamai atviros, gali sugadinti NMŠ 

arba dėl to gali sutrikti elektros srovės tiekimas. 

1.1.8. Įsitikinkite, kad baterijų tipas, įtampa ir talpa atitinka NMŠ specifikacijas, 

prieš pajungdami išorines baterijas. 

1.1.9. Dirbdami su baterijomis arba tais atvejais, kai galite tyčia ar netyčia prie 

jų prisiliesti, laikykitės sekančių taisyklių: 

a. Nusiimkite visus metalinius aksesuarus ir papuošalus: žiedus, 

laikrodžius ir kitus juvelyrinius dirbinius prieš liesdami baterijas.  
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b. Naudokite tik izoliuotus įrankius. Įrankių izoliacija turi būti patikrinta. 

c. Neatidarinėkite baterijos elementų ar kitaip nepažeiskite baterijos 

dalių vientisumo. Esantis viduje skystas elektrolitas, net jei tai yra 

želinė substancija ar absorbuota stiklo arba analogiškame audinyje 

jo forma, gali pažeisti odą ir akis. Elektrolitui patekus ant odos, akių 

ar drabužių, kiek įmanoma greičiau nuplaukite jį dideliu kiekiu 

vandens. 

d. Saugokite baterijas nuo ugnies ir karščio, kad išvengti galimo 

sprogimo.  

 

 

 

 

1.2. Simboliai 

 

Laikykitės instrukcijų ir įspėjimų, pavaizduotų ant NMŠ modulio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO! Perskaitykite naudotojo instrukciją. 

 

 

DĖMESIO! Viduje aukšta įtampa. 

 

Įžeminimas. 
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2. Produkto pristatymas 
2.1. Pagrindinės charakteristikos 

2.1.1. Dvigubos konversijos „online“ architektūra (VFI-SS-111 LST 

EN62040-3), užtikrinanti nenutrūkstamą kintamosios elektros srovės 

tiekimą apkrovai, kartu išlaikant stabilią ir neiškraipytą įtampą.  

2.1.2. Aukšto efektyvumo platuminės sinusoidės moduliavimo technologija 

(PWM) užtikrina NMŠ efektyvumą ir didelį stabilumą. 

2.1.3. Apsauga nuo perkrovos suveikia, kai apkrova viršija 110% nominalios 

apkrovos ilgiau kaip 60 minučių, kai apkrova viršija 125% nominalios 

apkrovos ilgiau kaip 10 minučių, kai apkrova viršija 150% nominalios 

apkrovos ilgiau kaip 1 minutę. Kai apkrova nukrenta iki nominalios, 

NMŠ sugrįžta į normalų režimą ir apkrovai srovė tiekiama iš keitiklio. 

Jeigu viršijanti minėtuosius laikus perkrova pasikartoja 3 kartus iš eilės, 

perjungimo mechanizmas blokuojamas 3-iojo pasikartojimo metu, kad 

apsaugoti patį NMŠ, o apkrovai srovė tiekiama per apėjimo šuntą.  

2.1.4. Apsauga nuo trumpojo jungimo suveikia, kai išėjime aptinkamas 

trumpasis jungimas. Tuomet NMŠ automatiškai sustabdomas, 

įjungiamas garsinis signalas ir visais galimais būdais pasiunčiamas 

pranešimas apie klaidą, kad naudotojas galėtų kuo greičiau pašalinti 

kilusią problemą. Automatinis apkrovos atjungimas yra būtinas pagal 

priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ir apkrova atjungta turi likti 

gedimo paieškos ir pašalinimo metu.  
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2.2. Išskirtinės ypatybės 

2.2.1. Skaitmeninis signalų procesorius – SSP (angl. Digital Signal Processor 

- DSP), skirtas be pertrūkio sekti NMŠ darbą, bet kurio momentu 

optimizuoti NMŠ darbą ir apsaugoti NMŠ, nuspėjant galimą gedimą bet 

kurioje NMŠ vietoje. Stebėjimas vyksta per signalų sąsają. 

2.2.2. Numatyti trys naudotojo laisvai pasirenkami režimai: VFI– normalus 

dvigubo keitimo režimas, ECO – ekonomiško veikimo režimas, 

KONVERTERIO – dažnio keitimo režimas. 

2.2.3. „Šalto“ starto modulis yra skirtas paleisti NMŠ, kai įėjime nėra tinkamos 

įtampos, veikti iš baterijų, t. y. kai būtina tiekti srovę apkrovai, nesant 

įtampos elektros tinkle. 

2.2.4. GFK – galios faktoriaus korekcijos (PFC) kontrolė yra būtina, norint 

įėjimo galios faktorių išlaikyti kuo artimesnį 1 (p.f. ≥  0,99) ir taip 

sumažinti elektros tinklo apkrovą. 

2.2.5. Programuojami išėjimo įtampos įrenginiai yra numatyti naudotojui 

pasirinkti reikiamą išėjimo įtampą, labiausiai pritaikytą pajungtai 

apkrovai. 

2.2.6. Lietimui jautrus ekranas palengvina valdyti NMŠ ir nuskaityti duomenis 

realiuoju laiku. Monitoringo programa taip pat kartu pateikia informaciją 

apie klaidas greitam jų pašalinimui. 

2.2.7. Dėl modulinės NMŠ konstrukcijos, jis gali veikti nepriklausomai nuo 

atskirų modulių gedimų, bet ir kartu tam tikrais momentais apkrovai 

patiekti gerokai didesnę srovę. 

2.2.8. NMŠ atitinka visus jam taikomus saugumo ir elektromagnetinio 

suderinamumo reikalavimus. Jam suteikti CE saugumo ir atitikimo 

elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai. 
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3. Išpakavimas ir diegimas 
Transportavimo metu NMŠ gali patirti nestandartinius pažeidimus ir smūgius. 

Rekomenduojama gerai apžiūrėti pakuotę, vos tik ji bus pristatyta jums, kad 

nustatytumėte ar nėra kokių nors pažeidimo požymių arba netinkamo 

transportavimo ženklų. Pastebėję bet kokius pažeidimo ženklus, nedelsdami 

kreipkitės į pardavėją arba jo atstovą.  

Pagal saugumo reikalavimus, prireiks mažiausiai 3-jų žmonių, kad išpakuoti 

įrenginį.  

 

3.1. Reikalavimai aplinkos sąlygoms 

Teisingai parinkta montavimo vieta ne tik užtikrina efektyvų NMŠ darbą, bet 

ir gerokai sumažina gedimų tikimybę bei prailgina jo tarnavimo laiką. 

Rekomenduojama laikyti žemiau pateiktų reikalavimų NMŠ montavimo ir 

naudojimo aplinką, kurie padės išvengti daugelio incidentų.  

3.1.1. Šis įrenginys negali dirbti aplinkoje, kurioje dėl vienokių ar kitokių 

priežasčių kyla kibirkštys, dūmai arba dujos. Venkite tokios aplinkos, 

kad jo darbo neįtakotų elektros lankas, nebūtų sužeisti žmonės ir 

nekiltų gaisro pavojus.  

3.1.2. Venkite šalia naudoti medžiagas, kurios yra dulkių šaltinis, taip pat 

aplinkoje neturi būti lakių dujų arba koroziją sukeliančių medžiagų, 

druskingų garų. Visi minėtieji veiksniai gali sugadinti NMŠ.  

3.1.3. Patalpa, kurioje sumontuotas NMŠ, turi būti gerai vėdinama. Įkrovimo 

metu, cheminės reakcijos, vykstančios baterijose, generuoja nedidelius 

dujų kiekius. Suskilusios baterijos, tokio proceso, metu išskiria dujas, 

kurios, susimaišę su aplinkos oru, sudaro sprogų mišinį.   

3.1.4. Griežtai draudžiama montuoti NMŠ aplinkoje, kurioje temperatūra 

neatitinka techninėje specifikacijoje pateiktų ribų - 0°C...+40°C, arba 

reliatyvioji drėgmė viršija nurodytąsias ribas – 0...95%.  

3.1.5. Nenaudokite NMŠ šalia karščio šaltinių, nes sutrumpės baterijų 

naudojimo laikas. 

3.1.6. Nenaudokite NMŠ lauko ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 

3.1.7. Nenaudokite NMŠ ten kur yra arba jį tinkamai apsaugokite nuo 

graužikų ir kitų smulkių gyvūnų.  

3.1.8. Įsitikinkite, kad grindys, ant kurių stovės NMŠ ir jo baterijos, yra 

pakankamai tvirtos. NMŠ ir jo baterijos turi stovėti tvirtai ir nejudėti. 



8 

 

Judantys įrenginiai gali nuvirsti.  

3.1.9. Šalia NMŠ rekomenduojama sumontuoti ugnies gesintuvą, skirtą 

elektros įrenginių gesinimui.  

3.1.10. Laikykitės žemiau pateikto rekomenduojamo atstumo, kad 

užtikrintumėte normalų NMŠ ir jo baterijų darbą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Lengvas diegimas ir išėmimas 

Dėl saugumo sumetimų, veikiantis NMŠ modelis turėtų būti sumontuotas 

spintoje arba 19” rėme. Papildomi montavimo priedai į 19” rėmą/spintą galimi 

moduliams BRIC 30S ir BRIC 30N. Vadovaukitės mechaninio diegimo 

instrukcijomis, kuriose pateikti ir saugumo reikalavimai.  

Išorinis dangtis gali būti nuimamas tais atvejais, kai reikia geresnio priėjimo 

prie modulio. Priekinis dangtis sudarytas iš trijų dalių. ① dalyje yra lietimui jautrus 

ekranas, signaliniai šviesos diodai (LED) ir komunikacijų sąsaja. Nuėmus visas tris 

dalis ①②③, bus galima prieiti prie jungimo rankenėlės ir komunikacijų prievadų, 

kurie sumontuoti vidinio korpuso priekinėje dalyje.  

 

 

Modulis 

Modulis arba 

baterija, arba 

kita įranga 

Lietimui jautrus ekranas 

Šviesos diodų (LED) juosta 
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3.3. Elektros laidų pajungimas 

3.3.1. BRIC 30S ir BRIC 30N konstrukcija (vadinamoji „plug&play“) leidžia 

greitai prijungti modulį. Visi laidai pajungiami prie jungčių bloko, kuris 

tiesiog užsimauna ant modulio jungties. Kai tik NMŠ modulis 

prijungiamas, jis paruoštas darbui. Žemiau pateikta jungčių bloko 

gnybtų (jungčių) išdėstymo schema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėmesio: Pagal bendruosius saugumo reikalavimus, visus pajungimo 

veiksmus gali atlikti tik kvalifikuoti techniniai darbuotojai. 

 

Dėmesio: Fazių rotacija→L11/L21/L31 yra pažymėta fazė R; 

L12/L22/L32 yra pažymėta fazė S; L13/L23/L33 yra pažymėta fazė T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterija 

Papildomas įėjimas 
Pagrindinis įėjimas 

Apkrova 
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3.3.2. BRIC30S ir BRIC30N galima montuoti dviem būdais pagal NMŠ įėjime 

pajungiamus šaltinius: vienos grandinės ir dviejų grandinių: 

 

 Vienos grandinės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIC 30S diagrama 

 

Jungiant vienos grandinės būdu, rankinis apėjimo šuntas, papildomas 

įėjimas ir pagrindinis įėjimas jungiami nuo vieno srovės šaltinio. Įėjimas yra 

tiesiogiai sujungtas su papildomu įėjimu. Vienos grandinės jungimo 

schemoje pavaizduoti srovės kirtikliai yra privalomi, jungiami kaip 

pavaizduota diagramoje.  

 

 

Rekomenduojamas 

jungimas 

Įėjimas 

Papildomas įėjimas 

Rankinis šuntas 

Apkrova 
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 Dviejų grandinių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIC 30S diagrama 

 

 

Jungiant dviejų grandinių būdu, pagrindinis įėjimas ir papildomas 

įėjimas jungiami prie skirtingų šaltinių. Srovė iš tinklo patenka tiesiai į 

pagrindinį įėjimą, kai tuo pat metu papildomas įėjimas gali būti prijungtas 

prie atsarginio įėjimo. Srovės kirtikliai griežtai privalomi, jungiami kaip 

pavaizduota diagramoje.   

 

Dėmesio: Jungiant tik vieną modulį, rekomenduojami pajungimo 

komponentai, kurių nominali srovė yra 63A. 

 

Dėmesio: Rekomenduojamas laido skerspjūvis 16 mm² fazių L pajungimui 

papildomame įėjime, pagrindiniame įėjime ir išėjime į apkrovą, o 

mažiausiai 10 mm² neutralės laidui, trims baterijos laidams B+/N_B/B- ir 

įžeminimo laidui PE. PE laido izoliacija turi būti dvispalvė – geltona/žalia. 

 

Rekomenduojamas 

jungimas 

Įėjimas 

Papildomas įėjimas 

Rankinis šuntas 

Apkrova 
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3.4. Komunikacijų sąsajos aprašymas 

 Išorinių komunikacijų plokštės, skirtos BRIC 30S ir BRIC 30N, montuojamos 

po priekiniu nuimamu skydeliu. Funkcinių jungčių išdėstymas ir paskirtis 

parodyta žemiau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① RS485 sąsaja 

② RS232 sąsaja 

③ Lietimui jautraus ekrano jungtis (Jungiama kartu su komunikacijų sąsaja ② 

esančia vidinėje priekinės dalies dalyje) 

④ Išplėtimo plokštės komunikacijų sąsajos jungtis  

⑤ Baterijos temperatūros signalinė sąsaja 

⑥ SD kortelės lizdas 
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 Vidinė komunikacijų sąsaja, naudojama NMŠ BRIC 30S, kurioje yra garsinio 

signalo šaltinis ir išplėtimo lizdas, yra sumontuotas vidinėje priekinėje NMŠ 

dalyje. Išdėstymas ir paskirtis yra aprašyti žemiau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėmesio: siekiant apsaugoti žmones, dirbančius elektros tinkle, apsaugos nuo 

nuotėkio į tinklą sąsaja perduoda signalą į kontaktorių arba automatizuotą kirtiklį, 

kad atjungti šaltinį ir šuntą papildomo įėjimo gedimo atveju. 

① Rezervuota sąsaja (Reserved-x) 

② Lietimui jautraus ekrano komunikacijų jungtis (Panel) 

③ Avarinio stabdymo jungtis (EPO) 

④ Lygiagretumo komunikacijų sąsaja (Paral. -x) 

⑤ Lygiagretumo jungiklis (Jump) 

⑥ Rankinio šunto signalo sąsaja (MBP Det.) 

⑦ Apsaugos nuo nuotėkio į tinklą signalo sąsaja (Backfeed Trip) 

⑧ Šviesos diodai (LED) / aliarmo signalas (Alarm) 

⑨ Išplėtimo plokščių lizdai (Slot x) 
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4. Veikimo režimai ir instrukcijos 
Dvigubos konversijos NMŠ tiekia stabilią galią, nepriklausančią nuo 

nestabilaus elektros tinklo ar kito šaltinio. Bet kuriuo atveju šaltinio išėjime 

gaunama galia yra švari ir be jokių trikdžių 

Priklausomai nuo situacijos, dvigubo keitimo architektūros dėka, galimi trys 

elektros srovės tiekimo metodai (darbo režimai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normalusis režimas: tinkle esant normaliai elektros įtampai, vos tik prijungus 

lygintuvą prie pagrindinio įėjimo, baterija yra įkraunama per DC/DC keitiklį, o 

tuo pačiu metu nuolatinė srovė keitiklyje (INV) keičiama į kintamąją ir 

perduodama apkrovai. 

 Šuntavimo režimas: perkaitus NMŠ, sugedus keitikliui (INV) ar perkaitus 

moduliui, srovės tiekimas apkrovai nuo keitiklio (INV) perjungiamas prie 

papildomo įėjimo. 

 Autonominis režimas: pagrindiniame įėjime sutrikus elektros tiekimui, NMŠ 

srovę toliau tiekia iš baterijų. Lietimui jautriame ekrane galite pamatyti baterijų 

įkrovimo lygį kiekvienu momentu.  

 

BRIC 30S gali veikti ne tik trimis aukščiau paminėtais režimais, tačiau ir 

ekonominiu režimu (ECO) ir dažnio keitiklio režimu (CVCF).  

 

 

 

 

LOAD

AUX

MAINS

RECT INV

DC/DC

Battery UPS

Papildomas įėjimas 

Įėjimas 

Baterija 

Lygintuvas Keitiklis (INV) 

DC/DC keitiklis 

Apkrova 

NMŠ 
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4.1. Veikimo režimai 

4.1.1. Normalusis režimas (VFI): 

Normalaus režimo metu, kintamoji srovė iš tinklo, išlyginta 

lygintuve į nuolatinę, vienu metu patenka į įkroviklį (DC/DC keitiklį) ir į 

keitiklį (INV), keičiantį šią srovę į kintamąją. VFI režime galima rinktis 

kelis reikiamos įtampos variantus: 380/220VAC, 400/230VAC ir 

415/240VAC. Pasirinkus bet kurią minėtų įtampų, ją galima dar 

pareguliuoti ±8VAC ribose. 

 

4.1.2. Ekonominis režimas (ECO): 

Ekonominis režimas (ECO) skirtas maksimaliai padidinti NMŠ 

efektyvumą. Pasirinkus šį režimą srovė į apkrovą teka per statinį šuntą, 

o tuo pačiu metu per lygintuvą tekanti srovė naudojama baterijos įkrauti, 

kaip ir VFI režimo metu. Keitiklis (INV) nuolat paruoštas patiekti srovę 

apkrovai, jei nutrūktų srovės tiekimas per statinį šuntą. Šio režimo metu 

pasirinkus perėjimą prie normalaus režimo, srovė be jokio trūkio 

perjungiama iš statinio šunto į keitiklį (INV) ir apkrova toliau maitinama 

per keitiklį.  

Dėmesio: Ekonominio režimo metu dažnis ir įtampa mažiau stabilūs, 

todėl gerai patikrinkite ar apkrova gali būti pajungta ir jai tiekiama 

įtampa tokiu būdu. 

 

4.1.3. Dažnio keitiklio režimas (CVCF): 

Dažnio keitiklio režimas yra skirtas tiekti apkrovai srovę, kai įtampa 

ir dažnis turi būti nekintami (CVCF – angl. Constant Voltage and 

Constant Frequency). Gali būti pasirinktas vienas šių dažnių: 50Hz 

arba 60Hz. Galima rinktis kelis reikiamos įtampos variantus: 

380/220VAC, 400/230VAC ir 415/240VAC. Pasirinkus bet kurią minėtų 

įtampų, ją galima dar pareguliuoti ±8VAC ribose. Kai naudojamas dažnio 

keitiklio režimas, dingus elektros srovei skirstomuosiuose tinkluose, 

srovė apkrovai tiekiama iš baterijų. Išsikrovus baterijai, NMŠ perkrovos 

atveju, keitiklio (INV) gedimo arba perkaitimo atveju, visa sistema 

automatiškai sustabdoma.  
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4.2. Atskiro įrenginio veikimas 

 Patikrinkite ar elektros paskirstymo tinklo įtampa atitinka NMŠ specifikaciją. 

Patikrinkite NMŠ įžeminimą.  

 Prieš įjungdami NMŠ, patikrinkite ar moduliai gerai pritvirtinti ir tinkamai 

uždengtos pavojingos jo dalys.  

 

 5-ame skyriuje aprašomas valdymo pultas. Įdėmiai jį perskaitykite, prieš 

naudodami NMŠ. 

 Kai tinklo įtampa pajungta, bet pagrindinis įėjimas neaktyvus, srovė teka per 

atsarginį įėjimą per statinį šuntą. Tai reiškia, kad NMŠ yra maitinamas ir jo 

dangtis turi būti uždarytas, kad apsisaugoti nuo neigiamų pasekmių.  

 

 

4.2.1. Normalaus režimo įjungimas, kai elektros tinklo įtampa normali 

 

 

 

 

 

 

Monitoringo programinė įranga          Lietimui jautrus ekranas 

 

 Įjunkite jungiklį (MAINS INPUT), esantį priekinėje dalyje. Relės ir 

magnetiniai kontaktai NMŠ modulyje bus aktyvuoti paeiliui, jei įėjimo 

įtampa normali. Lietimui jautriame ekrane arba programinės įrangos dėka 

pamatysite trijų fazių įtampą, srovę ir dažnį. Keitiklis (INV) dar nebus 

aktyvuotas, bet DC šynos įtampa jau bus aukšta NMŠ modulyje, todėl gali 

atsirasti elektros smūgio pavojus.  

 

 Toliau, lietimui jautriame ekrane pasirinkite Main→ Command→ 

Operation→ Normal Mode, arba monitoringo įrangos pagalba pasirinkite 

Home → Command → Normal Mode , kaip parodyta aukščiau, kad 

aktyvuotumėte keitiklį (INV). Lietimui jautriame ekrane arba programinės 

įrangos dėka pamatysite NMŠ išėjimo duomenis ir būseną. Normalus 

režimas aktyvuotas. 
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4.2.2. Paleidimas veikti iš baterijų (Šaltas startas) 

 

 

 

 

 

 

    Monitoringo programinė įranga          Lietimui jautrus ekranas 

 

 BRIC 30S ir BRIC 30N komplektuojami šalto paleidimo įrenginiu, kuris 

leidžia paleisti NMŠ darbui, kai nėra įtampos įėjime. 

 Patikrinkite ir įsitikinkite, kad baterijos talpa ir elementų kiekis atitinka NMŠ 

specifikaciją.  

 Lietimui jautriame ekrane pasirinkite Main→Command→Operation→Cold 

Start precharge ready, arba programinės įrangos lange pasirinkite Home→ 

Command→Cold Start precharge ready , kaip tai pavaizduota aukščiau. 

Pasigirs šalto paleidimo įrenginio relių suveikimo garsas, jei visos sąlygos 

paleidimui yra tinkamos. Kai sistema pradės veikti, lietimui jautriame 

ekrane arba programinės įrangos lange bus parodyta NMŠ būsena.  

Šalto paleidimo procedūra baigta. 

 

 

4.2.3. Stabdymas 

 

 

 

 

 

 

 

   Monitoringo programinė įranga          Lietimui jautrus ekranas 
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 Lietimui jautriame ekrane pasirinkite Main → Command → Operation →

Shutdown Mode arba → Bypass Mode. Taip pat galima programinės 

įrangos lange pasirinkti Home → Command → Shutdown Mode arba →

Bypass Mode , kaip pavaizduota aukščiau. NMŠ pereis į vieną šių režimų: 

a. Stabdymo režimas: NMŠ visiškai sustabdomas, išėjime įtampos nėra.  

b. Šuntavimo režimas: lygintuvas, keitiklis (INV) ir keitiklis (DC/DC) 

išjungiami. Srovė apkrovai tiekiama per šuntą. 

 

 

4.3. Veikimas lygiagrečioje sistemoje  

 Perskaitykite skyrelį 4.2, laikykitės visų ten paminėtų atsargumo priemonių. 

 Procedūros aprašomos žemiau. 

 

4.3.1. Komandų autorizavimo ribos  

Pasirinkite Main → Command , norėdami tai pasiekti. Kiekvienos funkcijos 

autorizavimo lygmuo pateiktas lentelėje: 

 

Meniu Reikšmė SYS Non-SYS 

Veiksmas 

(Operation) 

Normalus (VFI) režimas   

Ekonominis (ECO) režimas   

Keitiklio (Converter CVCF) režimas   

Stabdymo (Shutdown) režimas   

Šuntavimo (Bypass) režimas   

Šalto starto (Cold Start 

precharge ready) režimas 
  

Garsinis 

aliarmas 

Atjungti (Disable)   

Aktyvuoti (Enable)   

Užfiksuoti aliarmus   

Šuntas (Bypass) 
Atstatyti apsaugos nuo 

nuotėkio į tinklą signalą 
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4.3.2. Procedūra 

 Kad visi, lygiagrečiai sujungti, moduliai reaguotų į komandas sinchroniškai, 

pasirinkite vieną modulį kaip pagrindinį (MASTER) nustatykite jo lygį kaip 

SYS arba pasirinkite SYS lygį valdymo pulte, kaip pavaizduota 

paveikslėlyje išskirtame bloke A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasirinktas lygis SYS, rodomas bloke B reiškia, kad visi moduliai, kurių 

identifikatoriai (ID) parodyti bloke A, funkcionuos sinchroniškai. 
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 Lygis Non-SYS, vaizduojamas bloke A, reiškia kad tik pasirinktas modulis, 

kurio identifikatorius (ID) rodomas bloke A, priims nustatymus ir reaguos į 

komandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Šviesos diodų (LED) ekranas 

 Veikiančioje sistemoje šviesos diodų (LED) indikatoriai (jų spalva ir švietimo 

būdas) padeda greitai suvokti sistemos būseną bet kuriuo momentu, kaip tai 

pateikta lentelėje:  

 

Šviesos diodų 

(LED) 

indikatoriai 

Mirksintis žalias 

indikatorius 

Bandoma prisijungti 

Nuolat šviečiantis žalias 

indikatorius 

Sistema veikia normaliai 

Mirksintis raudonas 

indikatorius 

Sistemos klaida 

Raudoni indikatoriai 

“juda” iš kairės į dešinę 

Avarinis sistemos 

stabdymas 

Mirksi žali ir raudoni 

indikatoriai 

Sistema perjungta į 

aptarnavimo režimą 
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5. Valdymo pultas 
 

Kiekviena NMŠ sistema turi lietimui jautrų ekraną ir kartu siūlomą 

monitoringoo programinę įrangą, kuri gali būti įdiegta į kompiuterį.  

BRIC 30S ir BRIC 30N patogiai valdomi paprastos ir intuityvios sąsajos 

pagalba, kurią labai lengva perprasti. Lietimui jautrus ekranas ir programinė įranga, 

kuri diegiama kompiuteryje, turi kombinuotą grafinės ir skaitinės informacijos rinkinį, 

leidžiančius, vos mestelėjus žvilgsnį, nustatyti įėjimo ir išėjimo įtampas, dažnius, 

apkrovos lygius ir baterijų įkrovimo lygį. Esama NMŠ būklė perteikiama 

pagrindiniame lange. Programinė įranga turi galimybę peržiūrėti NMŠ įvykius. 

Įvykių registravimo modulis įrašo įėjimo ir išėjimo įtampas, dažnius, apkrovas ir 

baterijų įkrovimo lygį, taip pat juos gali pateikti grafiškai. Taimerio funkcijos dėka, 

galima nustatyti vienkartinius ir pasikartojančius įvykius. NMŠ perkaitus arba 

perkrovos atveju, BRIC 30S monitoringo programinė įranga gali Internetu perspėti 

atsakingą žmogų, išsiųsdama elektroninį laišką arba trumpąją žinutę (SMS) su 

esamos situacijos aprašymu. Kompiuterinės technikos stabdymas, išsaugant 

duomenis, gali būti atliekamas automatiškai. Visa tai apsaugo nuo duomenų 

praradimo, sutrikus elektros tiekimui.  

Dėmesio: Monitoringo programinė įranga aprašoma atskiroje "BRIC-Link" 

naudojimo instrukcijoje. 

 

5.1. Pultas 

Kiekvienas NMŠ modulis gali būti su atskiru lietimui jautriu ekranu bei 

monitoringo programine įranga, atvaizduojančia NMŠ būseną realiuoju laiku. 

 

5.1.1. Pagrindinis ekranas 
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Pagrindinis ekranas pavaizduotas aukščiau. Atskiri jo blokai aprašomi žemiau: 

 Paspaudę bloką A, pateksite į pagrindinį meniu Main. Meniu smulkiau 

aprašomas skyrelyje 5.1.2. 

 Blokas B – būsenos aprašymo sritis. Atvaizdas paskirstytas į viršutinę ir 

apatinę eilutes. 

1. Viršutinėje pateikiama: “No UPS output”, “INV Output” ir t.t. 

2. Apatinėje: “Rectifier input normal and Bypass input normal”. 

 Paspaudę bloką C (pagalba) Help pasieksite informaciją apie kiekvieną 

bloką pagrindiniame ekrane ir meniu pasirinkimų medį. 

 Bloke D parodomas NMŠ identifikatorius ID to modulio, kuris pasirinktas. 

Spaudinėjant bloką D pasirenkami identifikatoriai ID iš sąrašo. NMŠ 

identifikatoriaus ID keitimas parodomas žemiau esančiame paveikslėlyje.  

Dėmesio: pagrindinis modulis “Master” turi būti identifikatorių ID sąraše 

kaip parodyta ir tada pasirenkamas SYS lygis. 

 Blokas E parodo ar pasirinktasis NMŠ, kurio identifikatorius ID pateiktas, 

yra pagrindinis “Master” ar pagalbinis “Slave”. 

Dėmesio: blokas E nerodomas, kai NMŠ veikia kaip nepriklausomas. 

 Blokas F pateikia informaciją apie esamą režimą ir komandos progresą. 

 Bloke G pateikiami aliarmai Alarm ir būsena Status. 
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    Aukščiau pateikti aliarmų Alarm ir būsenos Status pranešimai aprašomi 

žemiau: 

 Bloke Ι pateikti įspėjamieji vaizdo signalai. Žalia spalva reiškia, kad jų nėra. 

Mirksintis raudonas signalas reiškia, kad aliarmas aktyvus. 

 Bloke Ⅱ yra funkciniai mygtukai. Juos paspaudus, būsena pateikiama 

bloke Ⅲ. 

 Bloke Ⅲ, jei paspaustas mygtukas Alarm , mėlyna spalva parodo buvusius 

aliarmus, o raudona – esamu metu aktyvius. Jei paspaustas mygtukas 

Status, šiame bloke parodoma esama sistemos būsena. 

 

5.1.2. Pagrindinis meniu 

    Palietus mygtuką Main , pateikiamas NMŠ meniu, kuris vaizduojamas žemiau. 
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 Visos funkcijos pateiktos lentelėje: 

Meniu Funkcija Aprašymas 

Mimic Display 

 Naudojamas pateikti svarbią informaciją: 

matavimų rezultatus, NMŠ darbo režimus 

ir aliarmus. 

Command 
 Naudojamos įjungti ir paleisti, sustabdyti ir 

pakeisti NMŠ darbo režimus. 

Monitor 

Identification 
Standartinės informacijos apie NMŠ 

atvaizdavimui. 

Measurements 

Visų matavimų, įskaitant: įėjimo ir išėjimo 

elektrinius duomenis, šunto duomenis, 

apkrovą ir bateriją, pateikimui realiuoju 

laiku.  

Maintenance 

Code 

Naudojama pateikti klaidų kodus, 

nurodančius vienokius  ar kitokius NMŠ 

vidinių komponentų sutrikimus, skiriama 

greitam gedimų aptikimui. 

Version 

Pateikia informaciją apie programinės 

įrangos ir plokštės mikroprogramos 

versijas. 

Configuration  

1. Aliarmų funkcijų nustatymui. 

2. Nustatyti įėjimo, išėjimo ir šunto 

atvaizdavimo opcijas. 

Setting 

Date and Time NMŠ datos ir laiko nustatymui. 

General Pašvietimo atjungimo delsos laikas. 

Language 
Kalba pagal nutylėjimą - anglų. Kalbų 

keitimo funkcija. 

Update Prog. Programos atnaujinimui. 

Event Log  
Detalaus NMŠ įvykių: būsenų, aliarmų ir 

komandų sąrašas. 

Log on Load  Grafiniai apkrovos kitimo duomenys. 

Maintenance  
Pradinis slaptašodis “3001” ekrano 

kalibravimui. 
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5.1.3. Imituotas displėjus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloke A (Lygintuvas), bloke B (Šuntas) ir bloke C (Keitiklis) naudojamas 

pašviesintas vaizdas , rodant nepajungtą arba neveikiantį sisteminį 

bloką; normalus vaizdas  rodo, kad sisteminis blokas aktyvus; 

raudonai nuspalvintas  rodo bloką, kuriame fiksuojama klaida. 

 Blokuose D, E ir F yra langeliai  , skirti pateikti matavimų duomenis 

realiuoju laiku, bet nerodantys jokių duomenų kai atitinkamas sisteminis 

blokas neaktyvus arba nepajungtas. Kai sisteminis blokas aktyvus, 

matavimų duomenys realiuoju laiku pateikiami šiuose langeliuose . 

Duomenys pateikiami raudoname fone  , jei sisteminiame bloke 

užfiksuota klaida. 

 Bloke G pateikiama baterijų būsena. Jei baterija neprijungta arba atjungta 

tarp blokinė baterijos jungtis bloke apie tai informuojama . Kai baterija 

įkrauna, progresas pateikiamas žalia spalva užpildant piktogramą, kaip tai 

parodyta paveikslėlyje: 

 

 

 

 

Bateriją iškraunant, progresas vaizduojamas geltona spalva: 

 

 

 

 



26 

 

 

 

Ryšys tarp baterijos įkrovimo lygio (talpos) ir progreso atvaizdavimo 

pateiktas paveikslėlyje: 

 

 

 

  <20%      <40%      <60%      <80%     ≧80%  

 

 

5.1.4. Komandos 

    Paspaudus Main → Command , bus pateikti trys pasirinkimai (kairėje). 

Spaudžiant juos, keisis komandų laukas, kaip pavaizduota žemiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėmesio: šiomis komandomis leidžiama naudotis tik specialiai tam paruoštam 

personalui, turinčiam teisę dirbti ir aptarnauti elektros įrangą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkimas 

Komandų sąrašas 
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5.1.5. NMŠ stebėjimas 

    Paspaudus eilės tvarka Main → Monitor → Measurements , bus pateikti 

matavimų rezultatai realiuoju laiku. Iššokantis meniu kairėje , gali būti 

naudojamas kitų matavimų pasirinkimui:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. Konfigūravimas 

 Paspaudus paeiliui Main → Configuration → Alarm , galima redaguoti 

kintamų ir nekintamų aliarmų nustatymus. Pakeitus nustatymus, jie 

išsaugomi tik paspaudus “Enter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paspaudus paeiliui Bypass→Main arba Bypass→Output , bus pasiūlyti 

Matavimai 

Iššokantis meniu 
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galimi pasirinkimai stebėjimui. Paspaudus reikiamą, galima keisti 

nustatymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7. Datos ir laiko nustatymas 

Spauskite paeiliui Main→Setting→Time and Date. 

 Bloke A, stumkite aukštyn/žemyn laiko ir datos reikšmes. (24 val. laikas) 

 Bloke B rodomi esami NMŠ data ir laikas. 

 Kad išsaugoti, baigę nustatymus, bloke C paspauskite "Enter". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8. Pašvietimo atjungimo delsa 

Peiliui spauskite Main → Setting → General , jei reikia nustatyti pašvietimo 

atjungimo delsos laiką. Pasirinkite “leisti” Enable arba “uždrausti” Disable , kad 

pasirinkti kaip turi atsijungti lietimui jautraus ekrano pašvietimas. Kai pasirinktas 

Enable, mygtukais “aukštyn”/”žemyn” nustatomas delsos laikas. Pasirinkus 
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Disable , pašvietimas neatjungiamas ir į energijos taupymo režimą nepereina. Tik 

paspaudus “išsaugoti” Save , pakeitimai bus išsaugoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9. Įvykių sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paeiliui paspauskite Main→Event Log , norėdami pamatyti visas būsenas, 

aliarmus ir vykdytas komandas, surašytas NMŠ per tam tikrą laikotarpį. Įvykių 

sąraše raudona spalva pažymėti aliarmai, juoda spalva – būsenos, o violetine – 

vykdytos komandos. Kiekvieno bloko, parodyto aukščiau esančiame paveikslėlyje, 

aprašyti žemiau: 

 Blokas A – duomenų atnaujinimo mygtukas. 

 Bloke B rodomas duomenų atnaujinimo progresas. 

 Bloke C rodomas įvykių sąrašas. O   mygtukai skirti jį vartyti. 

Įvykių sąrašas 
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5.1.10. Apkrovos kitimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paeiliui paspaudus Main→Log on Load , bus parodyti trijų fazių NMŠ apkrovos 

kitimo įrašai, kaip tai parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje. Žemiau pateikti 

kiekvieno bloko aprašymai:  

 Pasirodęs blokas A perspėja apie atnaujinimus duomenis. 

 Blokas B atlieka filtro vaidmenį. Pilka spalva reiškia, kad atitinkami 

duomenys neparodomi.  

 Bloke C yra pateikiamas intervalų pasirinkimas. Galimi intervalai: 1 

valanda, 4 valandos ir 1 diena. Bloke D duomenys pateikiami tik pagal 

pasirinktą intervalą. 

 Bloko D apačioje yra laiko ašis. 

 Spaudžiant rodykles, esančias bloke E, verčiami įvykių įrašai. 

Dėmesio: Apkrovos kitimo sąrašas saugomas iki 3 diena. Duomenys, kurie 

senesni nei 3 dienų, automatiškai ištrinami. 
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5.1.11. Ekrano kalibravimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerai nusitaikykite ir tiksliai paspauskite kryžiuku pažymėtą vietą ekrane. Tą 

patį veiksmą pakartokite kitose vietose, kur pasirodys toks kryžiukas, kol 

pamatysite žemiau parodytą užrašą.  

 

 

 

 

 

 

 

Paspauskite bet kurioje vietoje ir pateksite į pagrindinį meniu. 
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5.1.12. Iššokantis langas 

    Kai ekrane pasirodo iššokantis langas, tik paspaudus “Taip” Yes arba “Gerai” 

OK, programa tęs veiksmą. Paspaudus “Ne” No arba “Atšaukti” Cancel, veiksmas 

bus nutrauktas.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.13. NMŠ stabdymo laikmatis  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sutrikus maitinimui iš elektros paskirstymo tinklo, esant NMŠ galios perkrovai 

arba iškrovus NMŠ bateriją, aktyvuojamas NMŠ stabdymo laikmatis. NMŠ 

stabdymo laikmatis taip pat pasiekiamas pagrindiniame meniu lietimui jautriame 

ekrane ir kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos lange. NMŠ stabdymas 

galimas taip pat siunčiant komandą iš kompiuterio programinės įrangos. [Būtina 

autorizacija]. 
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6. Komunikacijų sąsaja: 

6.1. RS-232 sąsaja 

6.1.1. Komunikacijų sąsajos nustatymas 

 

bodai 9600bps 

duomenų ilgis 8 bitai 

stop bitas 1 bitas 

paritetas nėra 

 

6.1.2.  Jungčių išdėstymas 

 

 

PIN 2 = RS-232C RX 

PIN 3 = RS-232C TX 

PIN 5 = Ground 

 

  

6.2. RS-485 sąsaja 

6.2.1. Komunikacijų sąsajos nustatymas 

 

bodai 9600bps 

duomenų ilgis 8 bitai 

stop bitas 1 bitas 

paritetas nėra 

 

6.2.2. Jungčių išdėstymas 

 

Jungtis 1 = RS-485 H 

Jungtis 2 = RS-485 L 
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7. Gedimų paieška 

Gedimo atveju, lauko apačioje, pagrindiniame lange, bus parodytas raudonas 

skrituliukas, nusakantis problemą. Tai šviesos diodo (LED) imitacija "Alarm" 

dešiniajame kampe, taip pat galinti mirksėti, pranešdama apie realiuoju laiku 

esančią NMŠ problemą. Daugiau apie tai parašyta skyreliuose 5.1.1. ir 5.1.9. 

Rekomenduojama patikrinti klaidos kodą žemiau aprašytu metodu: 

 Paeiliui paspauskite Main→ Monitor→ Maintenance Code ir pamatysite 

panašų į žemiau vaizduojamą vaizdą su pateiktu kodu. Šį kodą persiuntę 

Azienda (Ablerex) darbuotojams arba įgaliotam atstovui, greičiau gausite 

atsakymą su gedimo šalinimo instrukcija. 
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8. Aptarnavimas 

8.1. Reguliarus aptarnavimas 

Kad išvengti neplanuotų įrangos sustojimų, rekomenduojama sudaryti 

reguliaraus aptarnavimo sutartį su įgaliotu atstovu, aptarnausiančiu elektrinius ir 

mechaninius NMŠ komponentus. Techninis aptarnaujantis personalas pakeis 

reikiamas dalis naujomis. 

 

8.2. Baterija 

Baterijos būklė yra svarbus veiksnys NMŠ veikimui. Tarnavimo laikas 

priklauso nuo naudojimo intensyvumo, aplinkos sąlygų. Sumontavus NMŠ, jei jis 

nebuvo naudojamas ilgesnį laiko tarpą, griežtai rekomenduojama bateriją testuoti 

kas 2 – 3 mėnesius, kad būtų užfiksuota jos būsena.  

 

8.3. Aušintuvai (ventiliatoriai) 

Aušintuvai (ventiliatoriai) naudojami sistemai atvėsinti, o jų tarnavimo laikas 

priklauso nuo aplinkos temperatūros ir dulkių kiekio aplinkoje. Paprastai 

ventiliatoriai keičiami kas 5 – 7 metus, bet ne rečiau kaip 8 metus.  

 

8.4. Kondensatoriai 

Elektrolitinių kondensatorių tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo 

intensyvumo ir temperatūros. Rekomenduojama juos keisti kas 5 – 7 metus. Jėgos 

grandinėse didesnieji kondensatoriai keičiami kas 5 metus. Aptarnavimo metu 

kondensatoriai apžiūrimi ir nustatoma reali jų keitimo būtinybė. 

 

8.5. Saugikliai 

BRIC 30S ir BRIC30N naudojami trys saugiklių rinkiniai: įėjimui, išėjimui ir 

baterijai. Keičiant saugiklį nauju, draudžiama naudoti didesnio nominalo saugiklius. 

Rekomenduojami kad visi saugikliai kiekvienoje grupėje būtų vieno gamintojo ir 

vienodų parametrų, pateiktų lentelėje: 

 

Vieta Specifikacija 

Įėjimas (3 vnt. rinkinys) 80A 690V 

Išėjimas (3 vnt. rinkinys) 80A 690V 

Baterija (2 vnt. rinkinys) 160A 660V 
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9. Aksesuarai ir priedai 

9.1. Aksesuarai 

9.1.1. Komunikacijų sąsajos jungtis 

 

 

 

 

 

Šios komunikacijų jungtys su komunikacijų kabelio fiksatoriumi, skirtu tvirtinti 

prie komunikacijų sąsajos lizdo, naudojamos dviejose vietose. Viena prie vidinio 

metalinio korpuso esančios sąsajos avariniam NMŠ stabdymui (EPO), rankinio 

šunto įjungimo detektoriaus (MBP Det.) ir apsaugos nuo nuotėkio atgal į elektros 

tinklą (Back-feed trip) sąsajų. Kita prie išorinių komunikacijų plokštėje (pavyzdžiui 

RS485) esančio lizdo arba baterijų temperatūros daviklio sąsajos lizdo.  

 

9.1.2. Lygiagrečiosios komunikacijų sąsajos kabelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam, kad naudotis lygiagrečiai sujungtų modulių sistema (N+1), dviejų 

modulių lygiagretaus jungimo sąsajos, esančios ant vidinio metalinio korpuso, 

sujungiamos šiuo kabeliu su DB9-F jungtimis.  
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9.1.3. Temperatūros daviklis 

 

 

 

 

 

 

Šis daviklis, turintis temperatūros perdavimo sąsają, skirtas montuoti išorinių 

baterijų spintoje/stelaže baterijos aplinkos temperatūros matavimų perdavimui 

į NMŠ. 

 

9.1.4. Rankenėlių komplektas 

 

     

Rankenėlių komplektas yra skirtas pritvirtinti modulį 19” spintoje/rėme arba jį 

ištraukti. Daugiau rasite mechaninio montavimo instrukcijoje. 
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9.2. Priedai 

9.2.1. Montavimo 19” spintoje/rėme priedai  

NMŠ modulis turi būti montuojamas spintoje arba rėme, kad išvengti neigiamų 

jo darbui padarinių arba pavojaus personalui. Tam yra skirti priedai BRIC 30S ir 

BRIC 30N montavimui į 19” spintą/rėmą, kurie yra užsakomi papildomai. 

Smulkesnės montavimo instrukcijos pateikiamos atskirai. 

 

9.2.2. SNMP tinklo plokštė 

 

 

 

 

 

 

 

Jei naudotojas nori stebėti ir valdyti NMŠ realiuoju laiku per tinkle, ši plokštė 

yra užsakoma kaip papildoma. Tinklo plokštei reikalinga dedikuota platforma. 

Smulkesnės montavimo ir diegimo instrukcijos pateikiamos atskirai. 

 

9.2.3. Relinių (sausųjų) kontaktų plokštė 

 

 

 

 

 

 

 

Ši relinių kontaktų plokštė yra programuojama ir konfigūruojama pagal 

naudotojo poreikį ir visi naudotojui reikalingi parametrai nustatomi užsakymo metu. 

Plokštė užsakoma atskirai, kaip papildoma. Instrukcijos pateikiamos atskirai. 
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10. Specifikacija 
 

Požymis Specifikacija 

Bendrasis 

Nominali galia 30kVA/27kW arba 30kVA/30kW (programuojama) 

Galios didinimas (lygiagretus veikimas) Iki 4 vienetų 120kVA arba 90kVA + 30kVA perteklinis 

Veikimo režimai VFI, ECO, CVCF 

Ekranas (MMI) 4.3'' lietimui jautrus 

Sumontuotos komunikacijų sąsajos RS232 ir RS485 

Papildomos komunikacijų plokštės 2 vienu metu veikiančios plokštės: SNMP ir relinė 

Triukšmo lygis < 60dBA 1 metro atstumu 

Darbo aplinkos temperatūra 0~+40°C 

Darbo aplinkos drėgmė 0~95% 

Atitikimas standartams 
Saugumo: LST IEC/EN 62040-1,  

Elektromagn. suderinamumo EMC: LST EN 62040-2 

Mark CE 

Matmenys (PxGxA) mm 440 x 430 x 800 

Masė (kg) 78 

Elektrinės įėjimo charakteristikos 

Technologija IGBT tilteliai 

Nominali įtampa 3x400V+N 

Įtampos ribos 

+20% ~ -20% esant 100% nominalios galios 

-20% ~ -40% esant 50% nominalios galios 

< -40% persijungia į autonominį režimą 

Nominalus dažnis 50/60Hz (automatiškai atpažįstamas) 

Dažnio nuokrypio ribos ±5Hz 

Galios faktorius ≥ 0,99 esant pilnai apkrovai ir nominaliai įtampai 

Srovės harmoniniai iškraipymai (THDi) < 3% esant pilnai apkrovai ir nominaliai įtampai 

Didžiausia starto srovė (inrush current – 

starting current) 
< 45A (be srovės viršijimo startuojant) 
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Elektrinės išėjimo charakteristikos 

Technologija IGBT tilteliai 

Nominali įtampa (pasirenkama) 3x380/400/415V+N 

Galios faktorius 0,9 arba 1 (programuojamas) 

Išėjimo įtampos tolerancija 
Statinė arba tolygiai kintanti apkrova: ±1% 

Dinaminė laiptuota: ±5% (0~100% arba 100~0%) 

Dažnis 50/60Hz (automatiškai nustatomas) 

Dažnio ribos ±0,1% 

Korekcijos greitis < 1Hz/s 

Apkrovos krest faktorius 3:1 leistinas 

Įtampos harmoniniai iškraipymai (THDv) 
< 3% esant linijinei apkrovai 

< 5% esant trikdančiai apkrovai 

Keitiklio perkrovos ribos 

110% apkrova 60 minučių 

125% apkrova 10 minučių 

150% apkrova 1 minutę 

Įtampos disbalansas 2% didžiausias, apkrova 100% išbalansuota 

Dinaminis išėjimo įtampos reguliavimas 
±5%, apkrova 100% laiptuotai kintanti 

grįžimas ±1% per 50ms 

Fazių pasiskirstymas 

120°±1°, kai apkrova 0~100% ir balansuota 

120°±3°, kai apkrova 100% išbalansuota 

Elektrinės šunto charakteristikos 

Technologija Tiristoriai 

Nominali įtampa 380/400/415V 

Šunto įtampos ribos 
Keitiklio įtampa ±10% (mažas jautrumas)；±5% (didelis 

jautrumas), pasirenkama 

Nominalus dažnis 50/60Hz (automatiškai parenkamas) 

Šunto dažnio ribos 
±3Hz (mažas jautrumas)；±1Hz (didelis jautrumas), 

pasirenkama 

Akumuliatorių baterija 

Baterijos tipas Švino – rūgštinė (kitos rūšys pagal atskirą užsakymą) 
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12V blokų skaičius 32/34/36/38/40 vnt. priklausomai nuo konfigūracijos 

Bendros baterijos galimybė Yra 

Palaikomojo įkrovimo įtampa 2,30 V/elementui 

Atjungimo įtampa 1,60 V/elementui 

Didžiausia įkrovimo srovė 10 ADC 

Efektyvumas 

Efektyvumas dvigubo keitimo režime > 94% 

Efektyvumas "ECO" režime > 97% 

Efektyvumas autonominiame režime > 94% 

 

 


