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1. Förord

Tack för att du väljer en UPS typ KR från UPS-teknik i Väst AB.

Rätt skött kommer din UPS att fungera problemfritt under många år och skydda din last mot 
spänningsvariationer och strömavbrott. 

KR-J finns i effektområdet 1-10 kVA. 1-fas 230 V in / ut.

UPS:en är uppbyggd av den senaste typen av transistorer vilket innebär hög driftsäkerhet och bra 
verkningsgrad. Systemet har ingen inbyggd transformator för att omforma spänningen. Spänningen 
omformas till rätt nivå genom att använda sig av en avancerad DC/DC-omvandlare. 

Serviceavtal kan tecknas på UPS:en. Genom årlig kontroll testas de olika driftlägena för att försäkra
sig om funktionaliteten och minimera risken för avbrott. Dessutom innebär serviceavtal garanterad 
inställelsetid vid eventuella problem samt telefonsupport vid enklare frågor. Läs mer om våra 
serviceavtalsalternativ på www.ups-teknik.se. 

UPS-teknik i Väst AB tillhandahåller driftsättning och handhavandeutbildning på din nya UPS-
anläggning. Vi kontrollerar elinstallationen, installationsplatsen och de olika driftlägena på UPS:en.
Dessutom utbildar vi drift och underhållspersonal, då det är bra att kunna hantera viss felsökning 
själv. Det är företagets egen personal som är först på plats om något oförutsett händer.

Det finns ett stort urval av tillbehör till UPS:en, t ex  extra reläkort, web/snmp-kort (för 
övervakning av UPS via nätverket), parallellkort (för parallelldrift), extern manuell service-bypass 
samt fjärrövervakning via SMS. Dessutom kan UPS:en själv rapportera fel till UPS-teknik´s 
övervakningsdator för snabb åtgärd vid eventuella problem.

!
OBS! 

Denna manual är ett komplement till den engelska manualen som skickas med UPS:en.
Detta är en förkortad version på svenska för att på ett enkelt sätt kunna installera / driftsätta

och använda UPS:en. 
Vi rekommenderar alltid att ni läser den engelska manualen noga.

Vid frågor kontakta UPS-teknik i Väst AB.
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2. Viktig information - säkerhetsinformation

2.1 Hög spänning

UPS:en arbetar med en matning från elnätet och en matning från batteriet. 
Se till att all spänning är bortkopplad innan ni flyttar eller öppnar UPS:en. 
UPS:en innehåller inga delar som användaren själv kan/bör reparera. 

2.2 Batterier

Vid kontakt med batterisyra på huden – Skölj med vatten i minst 10 minuter.
Vid stänk av syra i ögonen skölj med vatten i minst 10 minuter och kontakta läkare.
Blybatterier innehåller bly som skall skickas i retur till återvinning när batteriet är förbrukat.

2.3 Säkerhetsregler

Placering - Tänk på att UPS:en / batteripack är tunga saker. Se till att golvet håller för vikten.
Rummet måste vara anpassat för UPS-drift med tanke på ventilation och kyla.
Placera UPS:en så att den går att komma åt från sidorna vid t ex service och reparationer. 
Det måste vara fritt ovan UPS med minst 200 mm. Det är även rekommenderat att ha minst 150 
mm fritt runt UPS:en.

Ventilation – Arbetstemperaturen för UPS:en är 0 till 40 grader men för att inte batterierna skall ta 
skada rekommenderas max 25 oC. UPS:en alstrar värme som måste transporteras bort för att det 
inte skall bli för varmt i rummet. Om det skulle bli en övertemperatur i rummet kommer UPS att 
växla till bypass (nätdrift) och då fungerar den inte som det är tänkt.
Se till att ventilationsgaller på baksidan och framsidan inte är täckta.
Se till att hålla UPS:en ren från damm och smuts.

Tänk även på att ha tillräcklig ventilation för att ventilera bort eventuell gas från batterierna.
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3. Schema över UPS:ens olika delar

3. 1 UPS:ens funktion

Vid normaldrift matas lasten från växelriktaren. Växelriktaren matas från likriktaren som också ser 
till att batteriet är fulladdat. I samband med en nätstörning försörjs växelriktaren från batteriet.
Om det blir en kraftig överlast eller om det uppstår problem i växelriktaren, då växlar UPS:en över 
matningen till den statiska switchen som försörjer lasten. Om överlasten försvinner då växlar 
UPS:en över matningen till växelriktaren igen. 

UPS-teknik i Väst AB        www.ups-teknik.se

   Likriktare  Växelriktare

    Batteri

Statisk switch

IN UT

5



7. Driftlägen

Normaldrift 

Nätspänningen försörjer likriktaren och batteriladdaren.
Växelriktaren försörjs av likriktaren.
UPS går i normaldrift.

Batteridrift

Växelriktaren försörjs av batteriet.
Batteriet laddas ur.
UPS går i batteridrift så länge som batteriet har kapacitet kvar.

Bypassdrift

Lasten försörjs via statiska switchen. 
Eventuella nätstörningar går direkt genom UPS:en och till lasten.
Orsaken till bypassdrift kan vara överlast, växelriktarfel eller övertemperatur.
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4. Konfigurering

4.1 Display rack-modell

1. LCD-display
2. Lysdiod: Inspänning likriktare LED (grön)
3. Lysdiod: Matning via statisk switch,bypass-drift LED (gul)
4. Lysdiod: Matning via växelriktaren LED (grön)
5. Lysdiod: Spänning på utgången LED (grön)
6. Lysdiod: Fel LED (röd)
7. Start knapp
8. Stop knapp
9. Select knapp (val av displayvisning)

UPS-teknik i Väst AB        www.ups-teknik.se7



4.3 Anslutningar UPS

4.3.1 Framsida på UPS 6-10kVA

4.3.2 Baksida på UPS 6kVA

4.3.3 Baksida på UPS 10kVA

1. Display 2. Fläkt
3. RS232 Port 4. Ventilationshål
5. Spänningsmatning in 6. Ingångssäkring
7. Spänningsmatning ut 8. Anslutning för batteri
9. USB-port 10. Reläkort
11. EPO – fjärravstängning UPS
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4.4 Inkoppling av UPS-anläggning

4.4.1 Rekommenderade säkringar 

Storlek på säkringar enligt tabell:

Storlek på UPS 6kVA 10kVA

Max inström 26A 45A

Rekommenderad säkring nät 32A 50A

Rekommenderad säkring batteri 32A 50A

4.4.2 Rekommenderad kabelarea

Kabelarea enligt tabell:

Storlek på UPS 6kVA 10kVA

Matande nät 6mm2 10mm2

Utgångskabel 6mm2 10mm2

Rekommenderad säkring batteri 10mm2 16mm2

4.4.3 Anslutning av kablar

Anslut matande kablar, nolla, fas och jord. Plint AC INPUT.
Anslut utgående kablar, nolla, fas och jord. Plint AC OUTPUT.
Anslut batterikablar, plus och minus. Plint BATTERY. 
Batteriet skall bestå av 16 st seriekopplade 12V block. Ett antal slingor kan med fördel 
parallellkopplas för längre reservtid och högre driftsäkerhet.
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4.4.4 Anslutning av extra batteripack 3U rackmontage

Extra batteripack för rackmontage kan anslutas. Genom att utöka med extra batteripack förlängs 
reservtiden vid batteridrift/nätstörning.

Baksida på batteripack

Anslutning av batteripack enligt bild

Kontrollera att samtliga batteribrytare är till för att få beräknad reservtid!
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4.5 Leveransspecifikation

Kartongen innehåller vid leverans 
1. UPS
2. Användarmanual engelsk
3. Kommunikationskabel USB samt CD med kommunikationsprogramvara

5. Kommunikationsanslutningar

Som extra kommunikationsmöjligheter finns reläkort för potentialfria reläutgångar samt web/snmp-
kort.

5.2.1 Reläkort

Relä 
nr:

NC 
plint:

NO
plint:

Larm: Beskrivning:

1 1-3 1-2 Nät-avbrott Inspänning utanför tolerans

2 1-3 1-2 Låg batteri spänning Låg batteri spänning eller batterifel

3 1-2 1-3 Internt fel Tex växelriktarfel

4 1-2 1-3 Bypass-drift UPS i intern bypass pga fel

5 1-3 1-2 Överlast Last överstiger UPS kapacitet
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5.2.2 WEB/SNMP kort

Via web/snmp-kortet kan användaren övervaka ups via en
webbläsare. Kortet tilldelas en IP-adress därefter går det att
konfigurera UPS:en via en webbläsare. För ytterligare
information gällande web/snmp-kort läs manualen som
skickas med kortet.

5.2.3 Extern manuell servicebypass 

Med en extern bypass-brytare kan service utföras 
på UPS-anläggning utan driftavbrott. Dessutom 
kan kunden på ett enkelt sätt se till att mata lasten 
förbi UPS:en vid eventuella fel.
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6. Drift

När nätspänning ansluts till UPS:en startar displayen upp och visar systemtyp. Efter en liten stund 
visas aktuellt driftläge.

Använd Select knappen för att bläddra i menyn enligt:
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6.1 Uppstart 

Steg 1. Kontrollera samtliga anslutningar och att UPS är ansluten till rätt spänning samt
 anslut batteriet.
Steg 2. Slå till ingångssäkringen på baksidan av UPS. Displayen tänds och UPS:en kommer
 att starta i Bypass läge. Lasten kommer att försörjas via statiska switchen i UPS.
Steg 3. Tryck på ON knappen i ca 1 sekund för att starta UPS:en i Normal läge.

UPS:en kommer att påbörja sin uppstartprocess. Line och Inverter dioderna bör lysa
 grönt och Bypass kommer lysa gult. När den gula dioden för Bypass släcks så ligger
 UPS:en i normal ON-linedrift och är redo att arbeta.

6.2 Avstängning:

Tryck på Off knappen för att koppla ned UPS:en i Bypass-läge. Efter det kan
  ingångssäkringen slås från och nätmatningen koppas bort. 
 Spänningen till lasten bryts.

6.3 Uppstart utan nätspänning:

Steg 1: Ingen spänning in till UPS behöver anslutas. Anslut batteriet.
Steg 2:  Håll inne ON knappen i ca 1 sekunder för att starta UPS:en. 
 När displayen den gröna dioden för Inverter lyser så kan lasten anslutas.
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8. Underhåll

Varning! Genom att utföra tester på UPS:en finns det alltid risk för avbrott i strömförsörjningen till
lasten. Det är rekommenderat att utföra testerna vid ett lämpligt tillfälle då strömförsörjningen till 
lasten inte är kritisk!

8.1 Regelbundna kontroller

1 gång/månad - Kontrollera att lysdiod i displayen lyser grönt och att inte röd larmdiod
  eller gul varningsdiod lyser.
- Kontrollera omgivningstemperaturen som bör vara 15-25 oC.
- Kontrollera lufttillförseln, filter etc.

 - Kontrollera batterikapaciteten genom att utföra ett 
batteritest via 
  displayen.

1 gång/år  - Kontrollera UPS:ens olika driftlägen.
- Kontrollera fläktar i UPS.

- Kontrollera laddningsspänningen.
- Kontrollera blockspänningar (vid externt batteri på ställning).
- Kontrollera batteriförbindningar.

1 gång/3 år - Byte av fläktar.
 - Byte av 3-5 års batterier.

1 gång/10 år  - Byte av DC-kondensatorfilter i UPS.
- Byte av 10-års batterier.

8.2 Byte av fläktar och batterier

Kontakta UPS-teknik för information om hur man byter batterier och fläktar.
- Vid batteribyte, var noga med att använda samma antal batterier med rätt spänning och kapacitet.
- Tänk på att skydda miljön: Batterierna innehåller bly och skall lämnas in för återvinning.
- Gör ej åverkan eller försök öppna batterierna. Batterier innehåller elektrolyt (svavelsyra) som är 
starkt frätande.
- Ladda ej batterierna i ett helt tätt och förseglat utrymme. Risk för explosion.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontrollera att UPS:en är helt avstängd innan batterierna vidröres.
 

8.3 Batteriprov

Starta upp UPS:en med ansluten last. Håll inne ON knappen tills UPS:en ger ifrån sig tre snabba 
pip. Då utför UPS:en ett snabbt batteri prov på cirka 5 sekunder och därefter ger den ett kort pip 
som signal då den återgår till normal drift.
Om den larmar eller inte beter sig som ovan kontakta UPS-teknik för support.

!
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Ett serviceavtal med UPS-teknik i Väst AB innebär årliga kontroller och utbyte av slitdelar enligt
tillverkarens rekommendationer. Se mer på www.ups-teknik.se.
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9. Felsökning / Larm
 

LCD / lysdiod /akustiskt  
larm:

Trolig orsak: Åtgärd:

AC: OK                 BATT: OK
Inverter Fail

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS i bypass-läge
Larmet ljuder konstant

1. Växelriktarfel
2. Kortslutning på utgången

1. Kontakta support.
2. Åtgärda kortslutningen, 
starta om UPS:en.

AC: OK                 BATT: OK
Over temp

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS i bypass-läge
Larmet ljuder konstant

1. Fläktfel
2. Hög omgivningstemperatur

1. Byt ut fläkten/fläktar.
2. Minska omgivnings- 
temperaturen och/eller 
minska belastningen.

AC: OK             BATT: LOW
Normal Mode

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS i normaldrift men låg
batterikapacitet.
Larmet ljuder 1 gång/sek.

1. Batteriladdaren trasig
2. Batteriet är dåligt

1. Byt ut batteriladdaren / 
kontakta support.
2. Byt batteri.

AC: OK             BATT: OK
Overload

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS i normaldrift.
Larmet ljuder 1 gång/sek.

1. Liten överlast. 1. Minska belastningen till 
under 100%.
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AC: OK             BATT: OK
Load Protected

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS i bypassdrift.
Larmet ljuder konstant.

1. Kraftig överlast 1. Minska belastningen till 
under 100%.

AC: Fail             BATT: OK
Battery Mode

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS i batteridrift.
Larmet ljuder 1 gång/4 sek.

1. Nätfel
2. Matande säkring löst
3. Huvudsäkring i UPS löst

1. Kontrollera matande 
nätspänning.
2. Kontrollera matande 
säkring.
3. Kontrollera säkring i 
UPS / kontakta support.

             

Line
Inverter
Bypass
Fault   

UPS :en är släckt.

1. Nätfel
2. Batterierna helt urladdade

1. UPS:en kommer att 
återstarta när 
nätspänningen kommer 
tillbaka.
Vänta ca 24 tim tills 
batterierna blir helt 
uppladdade innan lasten 
kopplas på igen.
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10. Tekniska specifikationer

Modell: 6 kVA 10 kVA
Topologi On-Line, dubbelkonverterade
Kurvform vid 
växelriktardrift (on-line)

Sinus

Antal faser 1-fas
Ingång:
Nominell inspänning 230VAC
Inspänningsområde 160 - 295 VAC(100% load), 120-140VAC (50% load)
Frekvens 50/60 ±6%
Effektfaktor på ingången > 0.98
Kortslutningsskydd ingång Automatsäkring
Utgång:
Maximal kapacitet 6000VA/5400W 10000VA/9000W
Nominell utspänning Ställbar 220/230/240 VAC (fabriksinställd 230V)
Utspänningens 
reglernoggrannhet

+/- 2%

Harmonisk distorsion (THD) <3% linjär last <3% linjär last
Verkningsgrad (AC till AC) 90% 90%
Crest faktor 3:1
Kallstart från batteridrift Ja
Frekvens 50 Hz +/- 0.1 Hz
Batteri:
Typisk reservtid (full last) 5 minuter 5 minuter
Batterityp Underhållsfria ventilreglerade blybatterier (3-5 års)
Antal celler 96 st. 96 st.
Återuppladdningstid 90% ca 5 timmar
Indikeringsmöjligheter:
Indikering LCD display på 
frontpanelen

UPS status, In/Ut-spänning, In/Ut-frekvens, Batterispänning,
Batterikapacitet, Last i %, Intern temperatur, Larmhistorik

Larmsignal Batteridrift, Låg batterispänning, Överlast, Fel
Kommunikationsinterface:
Kommunikationsport 
standard

RS232, USB, EPO

Kommunikationsport 
tillbehör

Reläkort, AS400, WEB/SNMP

Styrning via WEB/SNMP Ja, när web/snmp-kort är installerat
Omgivning:
Drifttemperatur 0-40 0C
Lagringstemperatur -15 till 50 0C
Relativ fuktighet 20% till 90% icke kondenserande
Ljudnivå (1 meter) <45 dB(A) <45 dB(A)
Mått och vikt:
Dimension 
bredd x höjd x djup

440 x 132 x 550 440 x 132 x 550

Vikt 21 kg 28 kg
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