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Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru.

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania modu³u prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê z
niniejsz¹ instrukcj¹, co umo¿liwi Pañstwu pe³ne wykorzystanie mo¿liwo�ci zasilacza
oraz zapewni jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê.

Prosimy o zachowanie instrukcji poniewa¿ zawiera ona wa¿ne informacje
o u¿ytkowaniu i obs³udze modu³u. W razie pojawienia siê problemów w czasie
u¿ytkowania bêdzie dla Pañstwa �ród³em niezbêdnych informacji.

Prosimy równie¿ o niewyrzucanie oryginalnego opakowania.
W przypadku konieczno�ci dostarczenia zasilacza do jednego z naszych punktów
serwisowych oryginalne opakowanie ochroni go przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Informujemy, ¿e udzielona przez nas gwarancja
nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych powsta³ych w czasie transportu.

Do³¹czona ksi¹¿ka gwarancyjna jest podstaw¹ do ubiegania siê o bez-
p³atn¹ naprawê w okresie gwarancji. Konieczne jest jej wype³nienie przez
sprzedaj¹cego i przes³anie wraz z urz¹dzeniem do naprawy.

Wspó³praca urz¹dzenia z zasilaczami Ares 1600 i Ares 800LT oraz po³¹-
czenie kaskadowe modu³ów baterii jest opcjonalne. Prosimy o zaznaczenie tego w
zamówieniu (wymaga to zainstalowania dodatkowych gniazd baterii).
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Przeznaczenie.
Modu³ baterii MB 4821 jest urz¹dzeniem przeznaczonym wy³¹cznie do wspó³-
pracy z zasilaczami awaryjnymi Ares 800LT, Ares 1600 oraz Ares 3000.
U¿ycie modu³u z innymi urz¹dzeniami jest niedozwolone bez wcze�niejszej
konsultacji z producentem.
Modu³ baterii stanowi dodatkowe �ród³o energii dla zasilaczy UPS zwiêkszaj¹c ich
czas pracy awarynej. Modu³y mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ kaskadowo. Producent zaleca
³¹czenie maksymalnie 4 modu³ów.

Bezpieczeñstwo
1. Modu³ mo¿na pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazd sieciowych
jednofazowych z bolcem uziemiaj¹cym.

2.Modu³ powinien byæ pod³¹czony do gniazda, którego przewód fazowy jest
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym lub automatycznym o warto�ci zna-
mionowej nie wiêkszej ni¿ 16A.
3. Modu³ baterii posiada w³asne �ród³o energii (wewnêtrzne baterie 21Ah-48V).
Aby w sposób pewny od³¹czyæ �ród³o energii nale¿y:

-wyj¹æ wtyczkê z gniazda
-zdj¹æ klemy z baterii. Jest to mo¿liwe do wykonania tylko przez
kwalifikowany serwis po zdjêciu obudowy.

4.W ¿adnymwypadku nie wolno u¿ytkownikowi demontowaæ obudowymodu³u
ani w ¿aden inny sposób dostawaæ siê do �rodka ze wzglêdu na:
- istnienie wewn¹trz zasilaczamiejsc o napiêciu niebezpiecznymdla ¿ycia,
- istnienie ¿róde³ zasilania o du¿ej energii,
- brak czê�ci wymienialnych przez u¿ytkownika.
5. Zmodu³u nie nale¿y korzystaæ gdy:
-wej�ciowy lubwyj�ciowy kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony,
-wska�niki na panelu czo³owym urz¹dzenia fukcjonuj¹ inaczej ni¿ podano
w opisie.

6.Wprzypadku nieprawid³owego funkcjonowaniamodu³u proszê siê skontaktowaæ ze
sprzedawc¹ lub bezpo�rednio z producentem.

INSTALACJA
1. Lokalizacja.
Modu³ powinien zostaæ umieszczony w miejscu suchym, nie ograniczaj¹cym swo-
bodnego przep³ywu powietrza wokó³ niego, gdzie powietrze nie zawiera py³ów i
substancji zwiêkszaj¹cych korozjê. Temperatura otoczenia nie powinna byæ mniej-
sza ni¿ 00C, a nie mo¿e przekraczaæ 400C.
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2. Instalacja modu³ów.
Wcelu do³¹czenia modu³u baterii do zasilacza nale¿y:
- ustawiæ urz¹dzenia obok siebie tak aby do³¹czony kabel z wtykami (dwa wtyki
8- pin) swobodnie siêga³ do obu gniazd w tylnych �ciankach, z zachowaniem
przerwy wentylacyjnej miêdzy urz¹dzeniami
- w³o¿yæ wtyki do gniazd i dokrêciæ blokady (Uwaga : ze wzglêdu na stale
wystêpuj¹ce napiêcie +12V na pinie 5 w module baterii zalecamy najpierw
w³o¿yæ wtyk do gniazda UPS)
- w³o¿yæ wtyki zasilania sieciowego 220Vac do gniazd sieciowych.

Poprawno�æ po³¹czenia modu³u do sieci energetycznej sygnalizuje dioda �ZASILA-
NIE WEJ�CIA AC�, natomiast po³¹czenie gniazd zasilania 48Vdc sprawdzamy
przez wymuszenie pracy awaryjnej zestawu. Wówczas zapala siê dioda �ZASI-
LANIE WYJ�CIA DC�

3. Wstêpne na³adowanie akumulatorów.
Modu³ jest dostarczany przez producenta z ca³kowicie na³adowanymi akumulatorami.
Jednak w czasie transportu i przechowywania nastêpuje powolne samoroz³adowanie
akumulatorów. Po w³¹czeniu modu³u baterii do sieci wy³¹cznikiem na tylnej �ciance
zapala siê zielona dioda LED na p³ycie czo³owej oznaczona jako �ZASILANIEWEJ-
�CIA AC� oraz ¿ó³ta �£ADOWANIE BATERII� - nastêpuje ³adowanie
akumulatorów (po pewnym czasie gdy pr¹d ³adowania obni¿y siê do ok 0.3A ¿ó³ta
dioda zga�nie). Po 12 godzinach baterie wewnêtrzne zostaj¹ ca³kowicie na³adowane.
Przy nie ca³kowicie na³adowanych akumulatorach praca zasilacza jest mo¿liwa, jed-
nak czas podtrzymania zestawu komputerów jest krótszy od nominalnego.

EKSPLOATACJA

1. Praca modu³u baterii.

Modu³ baterii zewnêtrznych zawiera 12 szt. baterii oraz w³asny uk³ad ³adowania .
W³¹czenie modu³u do sieci sygnalizuje dioda zielona �ZASILANIEWEJ�CIAAC�.
£adowanie baterii sygnalizuje dioda ¿ó³ta �£ADOWANIE BATERII� (pr¹d ³ado-
wania > 0.3A) dzia³a wentylator. Po przej�ciu zasilaczy: Ares 800LT oraz Ares1600
na pracê awaryjn¹ wystawiony jest sygna³ do³¹czaj¹cy baterie modu³u zewnêtrznego
do baterii wewnêtrznych UPS. W przypadku Ares 3000 sygna³ ten wystawiany jest
po pod³¹czeniu zasilacza do sieci energetycznej. Ten stan sygnalizuje dioda zielona
�ZASILANIEWYJ�CIA DC�. Brak tego sygna³u przy pracy awaryjnej zasilacza
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�wiadczy o uszkodzeniu modu³u baterii. Przy niskim napiêciu baterii ( np. uszko-
dzenie uk³adu ³adowania lub akumulatora) zapala siê dioda czerwona �BATERIE
ROZ£ADOWANE�. Drugie gniazdo w tylnej �cianie umo¿liwia kaskadowe po³¹-
czenie nastêpnego modu³u baterii MB 4821.

Sygnalizacja w module baterii

Dioda LED Kolor Funkcja

zielony Pod³¹czone napiêcie sieciowe

¿ó³ty Pr¹d ³adowania baterii > 0.3A

zielony Modu³ baterii do³¹czony do
modu³u UPS�a

czerwony Modu³ baterii od³¹czony od
modu³u UPS�a - za niskie
napiêcie akumulatorów

Modu³ baterii MB4821 - widok p³yty czo³owej

ZASILANIE
WEJ�CIA AC

ZASILANIE
WYJ�CIA DC

£ADOWANIE
BATERII

BATERIE
ROZ£ADOWANE
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2. Przeci¹¿enie modu³u.
W czasie pracy w trybie sieciowym ka¿dy z przewodów jest zabezpieczony bez-
piecznikiem 4A.W przypadku przepalenia którego� z bezpieczników dostêpnych na
tylnej �ciance urz¹dzenia u¿ytkownik powinien go wymieniæ na bezpiecznik o tej
samej warto�ci i ponowiæ próbê za³¹czenia modu³u. Je¿eli jednak bezpiecznik
ulegnie ponownemu przepaleniu nale¿y urz¹dzenie dostarczyæ do jednego z punk-
tów serwisowych.
Dodatkowo napiêcie pomocnicze +12V jest zabezpieczone bezpiecznikiem
zw³ocznym 1A dostêpnym na tylnej �ciance.
Wyj�cie +48V posiada zabezpieczenie wewn¹trz obudowy bezpiecznikami 30A na
ka¿d¹ sekcjê . Wymiana tych bezpiecznikówmo¿e byæ dokonana tylko przez serwis.

3. Trwa³o�æ akumulatorów.
Trwa³o�æ wewnêtrznych akumulatorów zale¿y od warunków pracy i przechowywa-
nia modu³u. Przy pracy w ch³odnym i suchym miejscu trwa³o�æ akumulatorów
wynosi kilka lat. Trwa³o�æ akumulatorów znacznie zmniejsza siê je�li temperatura
pracy zasilacza jest wy¿sza ni¿ 400C.

Niedopuszczanie do ca³kowitego roz³adowania akumulatorów przed³u¿a
w sposób znacz¹cy ich ¿ywotno�æ.
Po roz³adowaniu akumulatorów nale¿y d¹¿yæ do jak najszybszego ich
na³adowania, gdy¿ pozostawienie baterii w stanie niena³adowanym na
czas d³u¿ej ni¿ 3 dni prowadzi do ich nieodwracalnego zniszczenia.

4. Przechowywanie.
Modu³ nale¿y przechowywaæw pomieszczeniach suchych w temperaturze nie ni¿szej
ni¿ 00C i nie wy¿szej ni¿ 400C, w atmosferze wolnej od substanci ¿r¹cych i ich par.
Co 3miesi¹ce nale¿y na³adowaæ akumulatory przez w³¹czenie urz¹dzenia do sieci na
okres nie krótszy ni¿ 12 godzin.
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DODATEK A.

Opis sygna³ów na z³¹czu gniazda baterii zewnêtrznych.

modu³ przetwornicy Ares 3000,
Ares 1600 oraz Ares 800LT modu³ baterii MB 4821

piny 1,2,3 - wej�cie +48V - wyj�cie +48V
wystêpuje na z³¹czu gdy
modu³ przetwornicy
wystawi sygna³ na pinie 4

pin 4 - wyj�cie sygna³u
�do³¹czenie baterii�
poziom aktywny +12V wej�cie

pin 5 - wej�cie +12V wyj�cie napiêcia
(tylko UPS ARES 3000) pomocniczego

+12V
wystêpuje stale na z³¹czu !

piny 6,7,8 - masa masa
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Parametry techniczne
Model MB 4821

Nominalne napiêcie wej�ciowe 220V - 240V
50Hz

Pobór pr¹du 0,9A max.

Zabezpieczenie na wej�ciu bezpiecznik top. zw³oczny
2 x 4A

Znamionowa pojemno�æ akumulatorów 21 Ah / 48V

Napiêcie wyj�ciowe 48Vdc 38V � 55V

Pr¹d wyj�ciowy 30A max

Napiêcie pomocnicze +12Vdc 9,5V - 13,8V

Pr¹d wyj�ciowy 1A max

Zastosowane baterie CSB 7Ah 12V 12szt.

Temperatura pracy 00C - 400C

Wymiary
- d³ugo�æ 340 mm
- wysoko�æ 345 mm
- szeroko�æ 255 mm

Waga 42kg

Producent zastrzega sobie prawo zmian w/w danych
bez osobnego powiadomienia


