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Lainopilliset tiedot
Schneider Electric -tuotemerkki ja kaikki tässä oppaassa mainitut Schneider Electric
SE:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkit ovat Schneider Electric SE:n tai sen
tytäryhtiöiden omaisuutta. Kaikki muut tuotemerkit voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä. Tämä opas ja sen sisältö ovat sovellettavien tekijänoikeuslakien
suojaamia, ja ne toimitetaan vain tietotarkoituksia varten. Mitään tämän oppaan osaa
ei saa kopioida tai lähettää millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti,
valokuvaamalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään tarkoitukseen ilman Schneider
Electricin myöntämää kirjallista lupaa.
Schneider Electric ei myönnä tämän oppaan tai sen sisällön kaupalliseen käyttöön
mitään oikeuksia tai lisenssiä muutoin kuin ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen
oikeuden käyttää asiakirjaa sellaisena kuin se on.
Vain pätevä henkilöstö saa asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää Schneider Electricin
tuotteita ja laitteita.
Standardit, määritykset ja mallit vaihtuvat ajan mittaan, joten tämän oppaan tietoja
saatetaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta.
Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt
pidättäytyvät mistään vastuusta tai korvausvelvollisuudesta liittyen mihinkään tämän
materiaalin tietosisällön virheisiin tai puutteisiin tai sisällön tiedoista tai niiden
käytöstä aiheutuviin seurauksiin.

Lue lisää osoitteessa https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvl_iec/
tai skannaa yllä oleva QR-koodi nähdäksesi tuotetiedot ja käännetyt käyttöohjeet
digitaalisesti.
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Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa,
käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Seuraavat turvallisuusviestit tämän oppaan
sivuilla tai laitteissa varoittavat mahdollisista vaaratilanteista tai kiinnittävät
käyttäjän huomion tietoihin, jotka selventävät tai helpottavat toimenpiteen
suorittamista.
Tämä Vaara- tai Varoitus-turvallisuusviesteissä esiintyvä symboli
ilmaisee, että jollei turvallisuusohjeita noudateta, sähkölaite saa
aikaan vaaratilanteen, joka aiheuttaa henkilövamman.
Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sen avulla ilmoitetaan
vammoja aiheuttavien vaaratilanteiden mahdollisuudesta. Noudata
kaikkia tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusviestejä
loukkaantumisten tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi.

VAARA
VAARA ilmaisee vaaratilanteen, joka aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAROITUS
VAROITUS ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai
vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan
vamman tai hengenvaaran.

HUOMIO
HUOMIO ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa vähäisen tai
keskivaikean vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS on käytössä ilmoituksissa, jotka eivät liity fyysisiin vammoihin.
Turvallisuushälytyksen symbolia ei käytetä tämäntyyppisessä
turvallisuusviestissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Huomaa
Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
Schneider Electric ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat tämän
materiaalin käyttämisestä.
Pätevällä henkilöllä on sähkölaitteiden kokoamiseen, asentamiseen ja käyttöön
liittyvät tiedot ja taidot. Turvallisuuskoulutuksensa perusteella hän osaa myös
tunnistaa sähkölaitteisiin liittyvät vaaratilanteet ja välttää ne.
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Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ennen tämän tuotteen asentamista tai
käyttämistä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Älä asenna tuotetta, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja
asennusympäristö on siivottu.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Tuote on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja
vaatimusten mukaan. Tämä koskee erityisesti ulkoisia ja sisäisiä suojauksia
(paluusuunnan katkaisimet, akkukatkaisijat, johdot jne.) sekä
käyttöympäristövaatimuksia. Schneider Electric ei ole vastuussa, jos näitä
vaatimuksia ei noudateta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
UPS-järjestelmä on asennettava kansallisten ja paikallisten säädösten
mukaisesti. Asenna UPS seuraavien ohjeistusten mukaisesti:
•

IEC 60364 (mukaan lukien 60364–4–41 – suojaus sähköiskua vastaan,
60364–4–42 – suojaus lämpövaikutusta vastaan ja 60364–4–43 – suojaus
ylivirtaa vastaan)

•

NEC NFPA 70

•

Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1).

Valitse se ohjeistus, joka koskee omaa aluettasi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
•

Asenna tuote lämpötilaltaan säädeltyyn sisätilaan, jossa ei ole sähköä
johtavia aineita tai kosteutta.

•

Asenna tuote syttymättömälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle (esimerkiksi
betonin päälle), joka kestää järjestelmän painon.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.
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VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Tuotetta ei ole tarkoitettu käyttöolosuhteisiin, joissa laite on alttiina seuraaville
tekijöille, ja sen vuoksi sitä ei saa asentaa tällaiseen käyttöympäristöön:
•

vahingolliset höyryt

•

pölyn ja kaasujen räjähtävät yhdistelmät, syövyttävät kaasut tai johtava tai
muista lähteistä säteilevä lämpö

•

kosteus, kuluttava pöly, höyry tai erittäin kostea ympäristö

•

sienet, hyönteiset, tuholaiset

•

suolapitoinen ilma tai käyttökelvoton jäähdytysaine

•

standardin IEC 60664-1 mukainen likaantuneisuusaste yli 2

•

altistuminen epätavallisille tärinälle, iskuille ja kallistumisille

•

altistuminen suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai voimakkaille
sähkömagneettisille kentille

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevyt on
asennettu. Älä myöskään käytä poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän
läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAROITUS
VALOKAAREN VAARA
Älä tee tuotteeseen mekaanisia muutoksia (mukaan lukien kaapin osien poistot
tai reikien poraukset tai leikkaukset), joita ei ole mainittu tässä
asennusoppaassa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan
vamman tai hengenvaaran.

HUOMAUTUS
YLIKUUMENTUMISEN RISKI
Noudata tuotetta ympäröivälle tilalle asetettuja vaatimuksia. Älä peitä
tuuletusaukkoja, kun tuote on käynnissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
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Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Muita turvallisuuteen liittyviä varotoimenpiteitä asennuksen jälkeen

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI SÄHKÖKAAREN VAARA
Älä asenna UPS-järjestelmää, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu
valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu. Jos asennustilassa tarvitaan
lisärakennustöitä sen jälkeen, kun tuote on asennettu, sammuta tuote ja peitä
tuote suojapussilla, jossa tuote toimitettiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

Sähköturvallisuus
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava UPSjärjestelmän asennuksen ja huollon aikana.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
•

Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää
sähkölaitteita.

•

Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen
käsittelyn periaatteita.

•

Muiden on toimitettava vaihtovirta- ja tasavirtalähteiden irtikytkentälaitteet,
niiden on oltava helposti käytettävissä ja irtikytkentälaitteet on merkittävä
selkeästi.

•

Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen
käsittelemistä.

•

Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista
vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus
mukaan lukien.

•

UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista
jännitettä, vaikka sitä ei ole kytketty verkkovirtaan. Varmista ennen UPSjärjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että
yhteys verkkovirtaan ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen
kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.

•

UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren
vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.
Alla oleva tarra pitää lisätä, jos
1. UPS-syöttö on kytketty sellaisten erotuslaitteiden välityksellä, jotka
avautuessaan erottavat nollajohtimen TAI
2. UPS-syöttö on kytketty IT-virranjakelujärjestelmän kautta.
Tarra pitää sijoittaa kaikkien sellaisten paluusuuntavirran irtikytkentälaitteiden
viereen, jotka erottavat nollajohtimen.

8

990-91381-011

Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Jännitteen takaisinsyötön vaara. Ennen tässä virtapiirissä työskentelyä: Erota
UPS ja tarkista kaikki päätteet, suojaava maadoitus mukaan lukien, vaarallisen
jännitteen varalta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

Akkuturvallisuus

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
•

Automaattiset akkukatkaisimet on asennettava Schneider Electricin
määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan.

•

Akkujen huoltotoimien suorittajan tai valvojan on oltava pätevä henkilö, joka
tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Muita henkilöitä ei tule päästää
akkujen lähelle.

•

Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.

•

Älä altista akkuja tulelle, koska ne voivat räjähtää.

•

Älä avaa, muuta tai vahingoita akkuja. Akusta vuotavat elektrolyytit
vahingoittavat ihoa ja silmiä. Ne voivat olla myrkyllisiä.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja
käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
•

Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.

•

Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.

•

Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.

•

Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.

•

Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.

•

Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton,
katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen
saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan
vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden
ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua
syöttöpiiriä).

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Kun vaihdat akkua, käytä aina saman mallityypin ja -numeron akkuja tai
akkupaketteja.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.

990-91381-011
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Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

HUOMAUTUS
LAITEVAURION VAARA
•

Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan
kytkeä virta. Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva
aika ei saa ylittää 72:ta tuntia (kolmea päivää).

•

Akkuja ei saa varastoida yli kuudeksi kuukaudeksi
uudelleenlataamisvaatimuksen vuoksi. Jos UPS-järjestelmää ei käytetä
pitkään aikaan, Schneider Electric suosittelee virran kytkemistä
järjestelmään 24 tunnin ajaksi vähintään kerran kuukaudessa. Tällöin akut
latautuvat, mikä estää peruuttamattomat vahingot.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
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Tekniset tiedot
Suurin oikosulkuluokitus
Huolto-ohituskaapin suurin oikosulkuluokitus on 25 kA RMS symmetrinen Icw.

Suositeltu vastasuunnan suoja
Katso UPS-asennusoppaasta suositellun vastasuunnan suojan tiedot.

Suositellut kaapelikoot

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten tai sähkölaitteita
koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 240 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.
Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.

Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko

Vääntömomentti

M6

5 Nm

M8

17,5 Nm

M10

30 Nm

M12

50 Nm

Huolto-ohituskaapin painot ja mitat
Kaupallinen viite

Paino (kg)

Korkeus (mm)

Leveys (mm)

Syvyys (mm)

GVLMBCA200K500H

175

1 970

500

847
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Tekniset tiedot

Vapaa tila
HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja
huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin
turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
Huolto-ohituskaappi ja UPS edestä

Ympäristö
Käyttö

Säilytys

Lämpötila

0–40 °C

–25–55 °C

Suhteellinen kosteus

0–95 % ei tiivisty nesteeksi

0–95 % ei tiivisty nesteeksi

Suojaluokitus

IP20

Väri

RAL 9003, kiiltotaso 85 %
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Järjestelmän yleiskatsaus
UIB

Yksikön syöttökatkaisija/-kytkin

SSIB

Staattisen kytkimen syöttökytkin

MBB

Huolto-ohituskytkin

UOB

Yksikön lähtökytkin

Yksisyöttöinen UPS-järjestelmä

Kaksoissyöttöinen UPS-järjestelmä

990-91381-011
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Asennusprosessi

Asennusprosessi
1. Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen, sivu 15.
2. Asennuksen valmistelu, sivu 17.
3. Virtakaapeleiden kytkeminen, sivu 23.
4. UPSin ja huolto-ohituskaapin yhteenliittäminen, sivu 26.
5. UPSin valmisteleminen sisäisen kiskon liitäntään, sivu 28.
6. Kytke kiskot UPSin ja huolto-ohituskaapin välille. Tee jokin seuraavista
toimenpiteistä:
– Kiskojen asentaminen yksisyöttöjärjestelmän UPSin ja huoltoohituskaapin välille, sivu 29 tai
– Kiskojen asentaminen kaksoissyöttöjärjestelmän UPSin ja huoltoohituskaapin välille, sivu 31.
7. Kiskojen asentaminen kuorman ryhmäkatkaisijaa (lisävaruste) varten, sivu
34.
8. Valmistele signaalikaapelit. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
– Signaalikaapeleiden valmisteleminen yläläpivientiaukolla varustetuissa
järjestelmissä, sivu 35 tai
– Signaalikaapeleiden valmisteleminen alaläpivientiaukolla varustetuissa
järjestelmissä, sivu 37.
9. Signaalikaapeleiden kytkeminen huolto-ohituskaapin ja UPSin välille, sivu 40.
10. Noudata UPS-asennusopasta ja muita lisäasennusoppaita ja kytke
asianmukaiset signaalikaapelit sekä UPSin ulkoiset yhteyskaapelit.
11. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen, sivu 43.
12. Lopullinen asennus, sivu 44.
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Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste)
asentaminen
Käytä tässä maanjäristyssarjaa GVLOPT002 (lisävaruste).
1. Kiinnitä UPSin ja huolto-ohituskaapin takakiinnikkeet kytkentälevyyn.
Näkymä takaa

2. Kiinnitä takakiinnikkeet lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä –
takimmaisten kiinnikkeiden reiän läpimitta on 16 mm. Välineiden pitää olla
vähintään kokoa M12 ja luokkaa 8.8.
Näkymä takaa

3. Irrota kaikki ruuvit ja kytkentälevy.
Näkymä takaa

990-91381-011
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Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen

4. Irrota takakiinnikkeet.
Näkymä takaa

5. Kiinnitä UPSin ja huolto-ohituskaapin takakiinnikkeet mukana toimitetuilla
pulteilla.
UPS ja huolto-ohituskaappi takaa
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Asennuksen valmistelu
1. Irrota kiinnikkeet (A) ja (B) huolto-ohituskaapista. Asenna kiinnikkeet (A)
huolto-ohituskaapin taakse. Pidä kiinnike (B) tallessa UPSin yläliitäntää
varten.

Huolto-ohituskaappi oikealta sivusta

990-91381-011

Huolto-ohituskaappi takaa
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Asennuksen valmistelu

2. Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli huolto-ohituskaapista.
Huolto-ohituskaappi

3. Irrota vasemmanpuoleinen sivupaneeli ja kaksi sivulevyä UPSista. Asenna
vasen sivupaneeli huolto-ohituskaappiin. Hävitä kaksi sivulevyä.
Huolto-ohituskaappi ja UPS
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Asennuksen valmistelu

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

4. Työnnä huolto-ohituskaappi lopulliseen asentoonsa. Kohdista se
maanjäristyskiinnikkeeseen, jos sellainen on. Jos järjestelmässä ei ole
maanjäristyskiinnikkeitä, kiinnitä takakuljetuskiinnike uudelleen huoltoohituskaappiin ja kiinnitä se lattiaan.

Näkymä takaa maanjäristyskiinnikkeillä

990-91381-011

Näkymä takaa ilman maanjäristyskiinnikkeitä
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Asennuksen valmistelu

5. Virtakaapeleiden valmistelu:
a. Irrota ylä- tai alaläpivientilevy.
b. Irrota alaläpivientiaukkoa varten takapyörä ja sen ruuvit
alaläpivientilevystä. Hävitä pyörä.
c. Poraa tai leikkaa läpivientilevyn reiät virtakaapeleille tai
läpivientiholkeille. Läpivientiholkit on hankittava erikseen.
d. Kiinnitä ylä- tai alaläpivientilevy takaisin paikalleen.

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään
poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.
Yläläpivientiaukko

Alaläpivientiaukko

6. Avaa UPSin sisäluukku.
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Asennuksen valmistelu

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

7. Poista UPSista läpinäkyvät suojukset.
UPS edestä

8. Irrota kiskot UPSista. Osa kiskoista asennetaan huolto-ohituskaappiin:
a. Irrota UPSin kolme kiskoa. Asenna kyseiset kolme kiskoa huoltoohituskaappiin.
b. Irrota UPSin kolme kiskoa. Vain kaksoissyöttöjärjestelmä: Asenna
kyseiset kolme kiskoa huolto-ohituskaappiin.
c. Irrota UPSin kolme kiskoa. Pidä ne tallessa kuorman
ryhmäkatkaisijavaihtoehtoa (LBB) varten, jos se kuuluu järjestelmään.
d. Irrota UPSin neljä kiskoa. Hävitä ne tai säilytä varaosina.

UPS edestä

990-91381-011

Huolto-ohituskaappi edestä
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Asennuksen valmistelu

9. Vain TNC-maadoitusjärjestelmään: Asenna mukana toimitettu yhdyskisko,
jotta voit liittää N-kiskon suojamaadoituskiskoon kuvan mukaisesti.
Huolto-ohituskaappi edestä
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Virtakaapeleiden kytkeminen

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Virtakaapeleiden kytkeminen
1. Vie virtakaapelit huolto-ohituskaapin ylä- tai alaosan läpi.
2. Kytke suojamaadoituskaapelit, syöttökaapelit, ohituskaapelit
(kaksoissyöttöjärjestelmissä), kuormakaapelit ja tasavirtakaapelit. Asenna
kaapelikengät kiskoihin kuvan mukaisesti.

Yksisyöttöjärjestelmä

990-91381-011

Kaksoissyöttöjärjestelmä
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Virtakaapeleiden kytkeminen

Kaapelikengän asentaminen kiskoon

A. Jousialuslevy – sisältyy pakkaukseen.
B. Litteä aluslevy (hankittava erikseen).
3. Tarkista kaapelikenkien kiinnitys.

HUOMIO
LAITEVAURION VAARA
Tarkista kaapelikenkien kiinnitys. Jos kaapelikengät liikkuvat kaapeleiden
vetämisestä johtuen, pultti voi löystyä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
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Virtakaapeleiden kytkeminen

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

4. Kiinnitä oikea sivupaneeli takaisin huolto-ohituskaappiin.

5. Asenna suojukset paikoilleen oikeaan sivupaneeliin. Käytä M6-ruuveja
uudelleen.

990-91381-011
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

UPSin ja huolto-ohituskaapin yhteenliittäminen

UPSin ja huolto-ohituskaapin yhteenliittäminen
1. Työnnä UPS paikalleen huolto-ohituskaapin viereen. Kohdista se
maanjäristyskiinnikkeeseen, jos sellainen on.
2. Liitä huolto-ohituskaappi ja UPS edestä ruuveilla kuvan mukaisesti.
3. Asenna yläkiinnike. Yläkiinnike irrotettiin aiemmin huolto-ohituskaapin
sivusta.

4. Avaa UPSin sisäluukku.
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UPSin ja huolto-ohituskaapin yhteenliittäminen

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

5. Irrota kaksi erikoisruuvia UPSista ja käytä niitä huolto-ohituskaapin ja UPSin
takaliitännässä kuvan mukaisesti.

990-91381-011
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

UPSin valmisteleminen sisäisen kiskon liitäntään

UPSin valmisteleminen sisäisen kiskon liitäntään
1. Aseta suojamaadoituskisko paikalleen UPSiin:
a. Irrota EMC-kaapeli ja sen pidike suojamaadoituskiskosta.
b. Siirrä suojamaadoituskisko. Löysää tarvittaessa suojamaadoituskiskoon
yhdistetyt liitinkaapelit ja kiristä ne uudelleen, kun olet siirtänyt
suojamaadoituskiskoa.
c. Irrota kiinnike takaa ja hävitä se.
d. Irrota kiinnike edestä ja asenna se taakse.
e. Liitä EMC-kaapeli ja sen pidike uuteen takana olevaan kiinnikkeeseen.

2. Taivuta muovipakkauksen M-alueen läppiä ylöspäin. Tämä on tehtävä, jotta
sisäisille kiskoille on tilaa huolto-ohituskaapin ja UPSin välissä.
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Kiskojen asentaminen yksisyöttöjärjestelmän UPSin ja huoltoohituskaapin välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Kiskojen asentaminen yksisyöttöjärjestelmän UPSin
ja huolto-ohituskaapin välille
Kiskot ja eristeosat toimitetaan huolto-ohituskaapin pakkauksessa. Kuvissa
näkyvät osanumerot on merkitty osiin. Käytä mukana toimitettuja M8x30-ruuveja
ja kiristä 17,5 Nm:n vääntömomentilla.
1. Asenna nollakiskot, tasavirtakiskot, eristeosa ja suojamaadoituskisko.
UPS edestä

2. Asenna syöttökiskot ja eristeosa.
UPS edestä

990-91381-011
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Kiskojen asentaminen yksisyöttöjärjestelmän UPSin ja
huolto-ohituskaapin välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

3. Asenna lähtökiskot ja eristeosat.
UPS edestä
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Kiskojen asentaminen kaksoissyöttöjärjestelmän UPSin ja
huolto-ohituskaapin välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Kiskojen asentaminen kaksoissyöttöjärjestelmän
UPSin ja huolto-ohituskaapin välille
Kiskot ja eristeosat toimitetaan huolto-ohituskaapin pakkauksessa. Kuvissa
näkyvät osanumerot on merkitty osiin. Käytä mukana toimitettuja M8x30-ruuveja
ja kiristä 17,5 Nm:n vääntömomentilla.
1. Irrota kolme pääsyötön ja ohitussyötön yhdistävää kiskoa.
HUOMAUTUS: Pidä kyseiset kolme kiskoa tallessa. Niitä tarvitaan
testaamiseen UPSin käynnistyksen aikana.
UPS edestä

990-91381-011
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Kiskojen asentaminen kaksoissyöttöjärjestelmän UPSin ja
huolto-ohituskaapin välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

2. Asenna syöttökiskot, nollakisko, tasavirtakiskot, eristeosa ja
suojamaadoituskisko.
UPS edestä

3. Asenna ohituskiskot ja eristeosa.
UPS edestä
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Kiskojen asentaminen kaksoissyöttöjärjestelmän UPSin ja
huolto-ohituskaapin välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

4. Asenna lähtökiskot ja eristeosat.
UPS edestä

990-91381-011
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Kiskojen asentaminen kuorman ryhmäkatkaisijaa
(lisävaruste) varten

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Kiskojen asentaminen kuorman ryhmäkatkaisijaa
(lisävaruste) varten
HUOMAUTUS: Kuorman ryhmäkatkaisijan kiskot irrotettiin UPSista
asennuksen valmistelun aikana.
1. Asenna kiskot UPSiin kuorman ryhmäkatkaisijaa (lisävaruste) varten.
Huomioi kiskojen suunta.
UPS edestä

2. Kuorman ryhmäkatkaisijan kaapelit voi viedä UPSin yläosasta, jos asennus
on pysyvä, tai avoimesta sisäluukusta, jos asennus on tilapäinen. Katso
UPSin oppaasta lisätietoja yläläpivientiaukon luomisesta UPSiin.
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Signaalikaapeleiden valmisteleminen yläläpivientiaukolla
varustetuissa järjestelmissä

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Signaalikaapeleiden valmisteleminen
yläläpivientiaukolla varustetuissa järjestelmissä
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään
poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.
1. UPSin valmisteleminen signaalikaapeleiden käyttöön:
a. Irrota kansi.
b. Irrota UPSin yläosan läpivientilevyt ja harjalevyt.
UPS edestä

c. Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientiholkkeja: Asenna harjalevyt
takaisin paikoilleen.
d. Asennuksissa, joissa käytetään läpivientiholkkeja: Poraa
läpivienneille reikä läpivientiholkkeihin, asenna holkit paikoilleen ja
asenna läpivientilevyt takaisin paikoilleen.

990-91381-011

35

Signaalikaapeleiden valmisteleminen yläläpivientiaukolla
varustetuissa järjestelmissä

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

2. Vie signaalikaapelit kuvan mukaisesti, jotta Class 2/SELV -kaapelit ovat
erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista. Kaapelikanavan sisällä on
jakaja, joka erottaa kaapelit.
UPS edestä
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Signaalikaapeleiden valmisteleminen alaläpivientiaukolla
varustetuissa järjestelmissä

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Signaalikaapeleiden valmisteleminen
alaläpivientiaukolla varustetuissa järjestelmissä
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään
poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
hengenvaaran.
1. Irrota kannet.

990-91381-011
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Signaalikaapeleiden valmisteleminen alaläpivientiaukolla
varustetuissa järjestelmissä

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

2. Signaalikaapeleiden valmistelu:
a. Irrota läpivientilevyt.
b. Poraa tai leikkaa reiät signaalikaapeleille tai läpivienneille
läpivientilevyyn. Asenna tarvittaessa läpivientiholkit (hankittava
erikseen).
c. Asenna läpivientilevyt takaisin paikoilleen.
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Signaalikaapeleiden valmisteleminen alaläpivientiaukolla
varustetuissa järjestelmissä

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

3. Vie signaalikaapelit UPSista huolto-ohituskaappiin ja tuo ne ulos kaapin alta.

4. Asenna kannet takaisin paikoilleen.

990-91381-011
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Signaalikaapeleiden kytkeminen huolto-ohituskaapin ja
UPSin välille

Signaalikaapeleiden kytkeminen huoltoohituskaapin ja UPSin välille
1. Kytke mukana toimitetut Class 2/SELV -signaalikaapeli 0W50021 ja nonClass 2/non-SELV -signaalikaapeli 0W50023 huolto-ohituskaapin ja UPSin
välille kuvan mukaisesti.
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Signaalikaapeleiden kytkeminen huolto-ohituskaapin ja UPSin
välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Yksisyöttöjärjestelmä

990-91381-011
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Signaalikaapeleiden kytkeminen huolto-ohituskaapin ja
UPSin välille

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Kaksoissyöttöjärjestelmä
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Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen

Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen
tuotteeseen
Tuotteessa on englannin- ja ranskankieliset turvamerkintätarrat. Tuotteen mukana
toimitetaan käännetyt turvamerkintätarra-arkit.
1. Tuotteen mukana toimitetaan käännetyt turvamerkintätarra-arkit.
2. Tarkista, mitkä 885-XXX-numerot käännetyissä turvamerkintätarroissa on.
3. Etsi tuotteesta turvamerkintätarrat, jotka vastaavat arkin käännettyjä
turvamerkintätarroja – tarkista 885-XXX-numerot.
4. Kiinnitä haluamasi kielinen turvamerkintätarra tuotteeseen ranskankielisen
tarran päälle.

990-91381-011
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Huolto-ohituskaappi IEC:lle

Lopullinen asennus

Lopullinen asennus
1. Vain kaksoissyöttöjärjestelmä: Lisää SSIB-tarrat, merkkivalot ja kaaviotarra
huolto-ohituskaappiin. Tarrat toimitetaan tämän oppaan mukana.

Yksisyöttöjärjestelmä

Kaksoissyöttöjärjestelmä

2. Lisää UPSin mukana toimitettu tarra 885-91965 huolto-ohituskaappiin.
3. Vain maanjäristyskiinnikkeille:
a. Asenna etummainen maanjäristyskiinnike huolto-ohituskaappiin
toimitetuilla M8-pulteilla.
b. Kiinnitä etummainen maanjäristyskiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä
vastaavia välineitä – etukiinnikkeen reiän läpimitta on 14 mm. Välineiden
pitää olla vähintään kokoa M12 ja luokkaa 8.8.

4. Sulje huolto-ohituskaapin etuluukku.
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