
Návod na uvedení zařízení UPS do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám 

poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením

pozorně přečetli. 

Podívejte se na www.tme.eu. 

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu 

předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Zařízení je určeno k nouzovému napájení elektrických zařízení napájených napětím 220/230 V AC.

3. Příprava k práci a používání
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Připojte k zařízení napájecí kabely chráněných zařízení.

Připojte kabel, který napájí zařízení, k síti vybavené ochranným vodičem.

Zapněte zařízení pomocí tlačítka na panelu zařízení, pokud takový zařízení má.

4. Bezpečnostní opatření
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Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.

UPS je zařízení navržené pro práci s vysokým napětím. Uvnitř zařízení se nacházejí díly pod 

napětím, které je nebezpečné pro člověka!

Zařízení neotevírejte, jelikož to může způsobit zasažení proudem nebo nesprávnou funkci.

Zařízení není doporučeno pro ochranu spotřebičů udržujících život!

Na kryt UPS ani do jeho vnitřku nelijte žádné tekutiny.

Napájecí zdroj přechovávejte v suchých prostorách. Neumisťujte UPS v blízkosti prostředí s 

velkou vlhkosti nebo poblíž kapalin, jakými jsou např. chemické vodní roztoky.

Neumisťujte UPS v místě, kde na něj budou bezprostředně působit sluneční paprsky nebo jiný 

zdroj tepla, jak ani v místech s nízkou teplotou.

Nezakrývejte větrací otvory, umožňující odvod tepla zevnitř UPS.

Pro připojení UPS použijte pouze napájecí kabel s ochranným vodičem a napájecí vidlice UPS 

musí být zapojena do zásuvky, která má kolík s připojeným ochranným vodičem.

Při běžných podmínkách "práce ze sítě" chrání UPS v případě přetížení výstupu nebo zkratu 

vstupní pojistka .

Napájecí zásuvka, do které je UPS připojen, musí být poblíž zařízení a snadno přístupná.

Napájecí zdroj má vlastní zdroj energie - vnitřní akumulátory. Výstup UPS může být pod napětím 

i v případě, když je odpojen od energetické sítě! Plné odpojení UPS od zdroje napájení nastane 

až po odpojení svorky z baterie. Takovou činnost může provést pouze autorizovaný servis!

Pro výměnu baterie kontaktujte servis.

Zdroj musí být připojen k zásuvce, jejíž fázový vodič je jištěn pojistkou se jmenovitou hodnotou 

ne větší než 10 A.




