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MANUAL DO USUÁRIO SÉRIE EXQ33

NO-BREAK TRIFÁSICO 10kVA ~ 40kVA

ENERGIA DE VERDADE
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ANOTAÇÕES
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Obrigado por adquirir um no-break com qualidade CS, um produto de alta
 
tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de 

instruções. As informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas
 
as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas

futuras. 

1 - SEGURANÇA

1.1 - NOTA DE SEGURANÇA

1.2 - SIMBOLOGIA

  

  

 

1. Mesmo que não haja tensão de entrada, pode haver tensão na saída do no-break 

2. Conecte o aterramento antes de iniciar as instalações 

3. Não abra as baterias, conteúdo é nocivo a saúde！ 

！ 

4. Não curto-circuite os pólos positivo e negativo das baterias, sob risco de explosão！ 

5. Não abrir a tampa da UPS, sob risco de choque elétrico！ 

6. Não tocar o conector do banco de baterias, sob risco de choque elétrico! 

7. A área de instalação deve ser livre de: 

◆ Temperatura acima de 40°C.

◆ Luz do sol ou fontes de calor.

◆ Área com vibração.  

◆ Área com gases inflamáveis ou poeira excessiva.

8. Manter o equipamento em área ventilada ou com ar-condicionado evita 

sobreaquecimento dos componentes do nobreak.   

 AVISO! 

Risco de choque elétrico 

 CUIDADO!  

Leia esta informação para evitar danos ao equipamento 

Existe tensão perigosa e alta temperatura no interior da UPS. Durante a instalação, operação e

manutenção, por favor, respeitar as instruções de segurança locais e relativa leis, caso contrário

ele irá resultar em lesão pessoal ou danos ao equipamento. Nossa empresa não 

assumirá a responsabilidade que causou desobedecendo as instruções de segurança. 

Este produto deve ser usado somente para propósitos comerciais e industriais, não devendo ser 

usado como equipamento de sustentação de vida.
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Figura 1

2 - INTRODUÇÃO DO PRODUTO

2.1 - MODOS DE OPERAÇÃO

O UPS, é composto pelas com as seguintes partes: Retificador, carregador, inversor, chave 

estática e chave de by-pass manual. Um ou mais bancos de baterias devem ser instalados 

para providenciar a autonomia necessária. A estrutura do UPS é mostrado abaixo.

Bypass Manual

Chave Estática

Bypass Entrada

Entrada

Bateria
Carregador

Disj. de Saída Carga
Inversor

 

 

 

CONFIGURAÇÃO UPS

Este capítulo apresenta o conhecimento básico de operações da UPS, incluindo princípio de 

funcionamento, modo de operação, gerenciamento de bateria e proteção. UPS fornece alta 

qualidade de energia AC ininterrupta à sua carga crítica. A tensão de saída  e freqüência de saída, 

não são afetadas pela rede de entrada caso ocorra tensão baixa, picos de tensão e assim por diante. 

Com tecnologia de alta freqüência, de dupla conversão e de modulação por (PWM) e tecnologia de 

controle de DPS totalmente digital e de alta confiabilidade.

Como mostra na , a entrada AC da rede elétrica é transformada em energia DC pelo figura 1

retificador. O inversor transforma corrente DC que vem do conjunto das baterias ou do retificador em 

corrente AC e alimenta as carga de conectadas ao UPS através dos módulos de distribuição. 

Quando a energia da rede elétrica está cortada, a bateria assume como fonte de alimentação de 

back-up, mesmo assim a carga é alimentada ainda através do inversor. Quando a UPS precisa de 

manutenção ou reparação, transferir a carga para o by-pass de manutenção, o fornecimento de 

energia será interrompido.

Retificador / 
Convesor



5
5

2.1.1 - MODO NORMAL

2.1.2 - MODO BATERIA

O módulo Inversor de potência está constantemente alimentando a carga AC. As placas 

retificadora/carregadora estão sendo alimentadas pela tensão de entrada e alimentando o 

barramento DC para o inversor enquanto simultaneamente carregam o banco de baterias.

Uma vez que haja falha na tensão de entrada, o inversor, obtêm alimentação das baterias, 

para alimentar a carga. Neste processo de troca não há interrupção da tensão de saída. 

Quando a tensão de entrada é corrigida, o UPS irá retornar para o modo normal 

automaticamente sem necessidade da intervenção do usuário.

 

 

DIAGRAMA DE OPERAÇÃO MODO NORMAL 

Carregador

Retificador / 
Convesor

Bypass Manual

Chave Estática

Bypass Entrada

Entrada

Bateria

Disj. de Saída Carga
Inversor

 

 

 

DIAGRAMA DE OPERAÇÃO MODO BATERIA 

Retificador / 
Convesor

Bypass Manual

Chave Estática

Bypass Entrada

Entrada

Bateria

Disj. de Saída Carga
Inversor

Figura 2

Figura 3
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Se o inversor estiver com sobrecarga ou se o inversor ficar indisponível por qualquer razão, a 

chave estática irá transferir a carga do inversor para a fonte do by-pass, sem nenhuma 

interrupção na alimentação da carga. Caso o inversor não esteja sincronizado com o by-pass, ao 

efetuar a transferência do inversor para by-pass irá ocorrer interrupção na alimentação da carga. 

Isto ocorre para evitar grandes picos de corrente durante as transferências. Esta interrupção é 

programada, o padrão é menos de ¾ de ciclo (menos de 15ms em 50Hz ou menos de 12.5ms em 

60Hz). As transferências podem ser feitas através dos comandos do monitor, se necessário.

 

 

DIAGRAMA DE OPERAÇÃO MODO BY-PASS 

Carregador

Retificador / 
Convesor

Bypass Manual

Chave Estática

Bypass Entrada

Entrada

Bateria

Disj. de Saída Carga
Inversor

2.1.3 - MODO BY-PASS

2.1.4 - MODO MANUTENÇÃO

A chave de by-pass manual está disponível para garantir alimentação continua a carga, 

quando o UPS estiver com algum problema. (Durante o processo de manutenção). 

DIAGRAMA DE OPERAÇÃO MODO BY-PASS MANUTENÇÃO 

Carregador

Retificador / 
Convesor

Bypass Manual

Chave Estática

Bypass Entrada

Entrada

Bateria

Disj. de Saída Carga
Inversor

Figura 4

Figura 5
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2.1.5 - MODO ECO

2.1.6 - MODO AUTO INICIALIZAÇÃO

2.1.7 - MODO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

Este melhora a eficiência do sistema, o UPS trabalha em modo By-pass em tempo normal, 

mantendo o inversor em standby. Quando ocorrer alguma falha ou falta de rede o UPS 

transfere para modo Bateria e o inversor começa a alimentar a carga.

Nota- Existe uma curta interrupção (menos de 10ms) quando ocorrer a transferência do 

modo ECO para o modo bateria, tenha certeza de que esta interrupção não irá afetar a 

carga.

O inversor irá se desligar quando as baterias não suportarem mais as cargas, ou seja, quando 

as baterias atingirem a tensão mínima para manter o UPS ligado. Neste caso, pode-se 

programar o UPS “Inicialização automática após descarga total das baterias”. Neste modo, o 

UPS irá inicializar automaticamente, algum tempo depois que a tensão de entrada estiver 

normal. O modo e o tempo de retorno são programados pelos engenheiros da empresa.

Ao configurar o UPS para modo de conversor de frequência, o UPS irá apresentar uma 

frequência de saída estável (50Hz OU 60Hz) e neste caso o by-pass estático não está 

disponível.

 

 

 

DIAGRAMA DE OPERAÇÃO MODO ECO 

Carregador

Retificador / 
Convesor

Bypass Manual

Chave Estática

Bypass Entrada

Entrada

Bateria

Disj. de Saída Carga
Inversor

Figura 6
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3 - VISTAS DO EQUIPAMENTO

 
 

 

VISTA UPS 10KVA 15KVA 20KVA E 30 KVA

 

VISTA UPS 20KVA E 30KVA COM OPÇÃO DE BATERIA INTERNA

Figura 7

Figura 8
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VISTA FRONTAL UPS 10KVA - 30 KVA

 

VISTA TRASEIRA UPS 10KVA - 15 KVA 

LCD
LED

BUZZER

BOTÃO

OPERACIONAL

PAINEL

DE VENTILAÇÃO

RS-232

RS-485

USB (OPCIONAL)

PLACA PARALELISMO 

(OPCIONAL)

PLACA CONTATO SECO (OPCIONAL)

BARRA DE TERMINAIS 

DE CONEXÃO
TAMPA DE PROTEÇÃO

DISJ. SAÍDA 

DISJ. ENTRADA 

DISJ. BYPASS

DISJ. MANUTENÇÃO 

SLOT SNMP

BOTÃO COLD START

Figura 9

Figura 10
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VISTA TRASEIRA UPS 20KVA - 30KVA

 

VISTA TRASEIRA UPS 40 KVA 

RS-232

RS-485

USB (OPCIONAL)

PLACA PARALELISMO 

(OPCIONAL)

CONTATO SECO (OPCIONAL)

BARRA DE TERMINAIS 

DE CONEXÃO

DISJ. BATERIA

INTERNA

DISJ. SAÍDA DISJ. ENTRADA 

DISJ. BYPASSDISJ. MANUTENÇÃO 

SLOT SNMP

BOTÃO COLD START

 
 

BOTÃO 

COLD START

SLOT SNMP

CONTATO SECO (OPCIONAL)

PLACA PARALELISMO (OPCIONAL)

USB (OPCIONAL)

DISJ. (OPCIONAL)

BARRA DE TERMINAIS 

DE CONEXÃO

RS-232

RS-485

DISJ. 

ENTRADA 

VENTILAÇÃO

CHAVE DE

MANUTENÇÃO

DISJ. SAÍDA 

tampa de

proteção

Figura 12

Figura 11
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4 - DESEMBALANDO E INSPECIONANDO

Confira os seguintes itens após receber o equipamento:

1. Verifique se a embalagem está intacta. Se houver qualquer dano ou umidade, por favor, 

contate a assistência autorizada mais próxima de sua localidade ou entre em contato 

diretamente com o fabricante;

2. Verifique se a etiqueta de identificação corresponde ao produto solicitado, caso não 

corresponda, favor entrar em contato com a assistência autorizada mais próxima de sua 

localidade ou diretamente com o fabricante;

3. Verifique se não há água dentro da embalagem e nenhum dano ou avaria no gabinete. Se 

não estiver intacto, por favor, contate a assistência autorizada mais próxima de sua 

localidade ou entre em contato diretamente com o fabricante;

4. Verifique se os acessórios estão na embalagem e completos, caso não estejam, por favor, 

contate a assistência autorizada mais próxima de sua localidade ou entre em contato 

diretamente com o fabricante;

 5. Transporte o equipamento para uma área adequada com uma empilhadeira

6. Removas as proteções ao redor do equipamento, solte os parafusos que prendem o 

equipamento ao palete de madeira;

 7. Mova o equipamento para o local onde deve ser instalado.

 

embalagem

Figura 13



12
12

5.1 - LOCAL DE INSTALAÇÃO

5 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

  

  

  

O UPS é projetado para instalações em ambientes fechados e deve ser instalado em um ambiente 

limpo com ventilação adequada para manter a temperatura ambiente de acordo com as 

especificações requeridas pelo fabricante. Os ventiladores internos fornecem o resfriamento, ar frio 

flui pela grade da frente para o interior do UPS e libera ar quente nas grades de trás. Por favor, não 

bloqueie a entrada e saída de ar.

Se necessário, instale sistema de ventilação no local de instalação para evitar aumento de 

temperaturas no ambiente.

Em ambientes com poeira excessiva, recomendamos a instalação de filtros de ar.

Nota: O UPS deve ser instalado somente em superfícies planas de concreto ou outro material sólido 

e não combustível

As baterias devem ser mantidas em ambiente adequado com ventilação. A temperatura do 

ambiente deve ser estável, pois é o fator mais influente na capacidade e vida útil das baterias. Em 

operação padrão de funcionamento a temperatura das baterias é de 20°C, acima dessa 

temperatura, poderá reduzir a capacidade e vida útil da bateria. Abaixo dessa temperatura, irá 

reduzir a capacidade de funcionamento.

Nota: Caso as baterias sejam utilizadas entre 30°C e 40°C a capacidade de operação poderá ser 

reduzida a 50%, utilizando-as acima de 40°C haverá redução considerável a capacidade da bateria, 

chegando ao mínimo.

5.3 - ARMAZENAGEM DO EQUIPAMENTO

Caso não haja a necessidade de instalação imediata, o UPS deve ser mantido em sua embalagem 

original, em um ambiente protegido da umidade e calor excessivos.

As baterias devem ser mantidas em local seco e arejado com boa ventilação. A temperatura 

apropriada para armazenamento é entre 20°C e 25°C. Não devendo armazenar as baterias por 

período superior a 3 meses.

5.2 - SALA DE BATERIA

5.4 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTO
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DIMENSIONAL UPS 10KVA E 15 KVA COM MONTAGEM DO BANCO DE BATERIA INTERNO

 

DIMENSIONAL UPS 20KVA E 30 KVA COM MONTAGEM DO BANCO DE BATERIA INTERNO

Unidade (mm)

Unidade (mm)

 

351

1335

738

689

Figura 15

Figura 14
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DIMENSIONAL UPS 40KVA COM MONTAGEM DO BANCO DE BATERIA INTERNO

 

DIMENSIONAL UPS 40KVA SEM MONTAGEM DE BATERIA INTERNA  

 
 

Unidade (mm)

Unidade (mm)

 
 

7
7
0

250 833

 

Figura 17

Figura 16
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ESPAÇO PARA VENTILAÇÃO E FLUXO DE AR  

Unidade (mm)
Figura 18
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ESTRUTURA DE SUPORTE 

5.5 - POSICIONAMENTO DO GABINETE

5.5.1 - PROCEDIMENTO PARA POSICIONAR O UPS

O UPS tem dois modos de suporte. Um deles é o suporte temporário, no qual se utiliza os 4 rodízios 

facilitando o seu posicionamento. O outro modo é utilizar os pés niveladores, utilizado após ajustar a 

posição do UPS, este é o suporte permanente. A estrutura de suporte está mostrada na imagem 

abaixo.

     1.   Tenha certeza de que a estrutura do suporte esteja em boas condições e que o chão seja plaino 

e forte.

     2.   Recolha os pés niveladores utilizando uma chave, neste momento o UPS estará suportado 

pelos 4 rodízios.

     3.   Posicione o UPS no local desejado.

     4.   Abaixe os pés niveladores utilizando uma chave, neste momento o UPS estará suportado por 

estes.

     5.   Certifique-se de que os quatro pés niveladores estão na mesma altura e que o UPS não possa 

se mover.

PARAFUSO DE APOIO OU PÉS NIVELADORES

RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO

SUPORTE DE FIXAÇÃO

Figura 19
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5.6 - INSTALAÇÃO DAS BATERIAS

O banco de baterias contem 40 baterias ligadas em série, no UPS com tensão de 380V/380, já o UPS 

com tensão 220V/220V utiliza 20 baterias ligadas em série. 

Ao montar o banco de bateria, primeiramente fazer as ligações entre as baterias, depois conectar os 

cabos um no terminal positivo e o outro no terminal negativo. O UPS utiliza a configuração center tap, 

ou seja, exatamente na metade do banco há a conexão do neutro. Assim a ligação das baterias 20 e 

21 quando for UPS com tensão 380V/380V e nas baterias 10 e 11 no UPS 220V/220V.  Conectar o 

cabo positivo e negativo no disjuntor de bateria.

Os terminais das baterias têm uma tensão maior do que 200Vdc, por favor seguir as instruções de 

segurança para evitar um choque elétrico.

Certifique-se de que os cabos positivo, negativo e neutro estejam conectados corretamente nos 

terminais das baterias e nos disjuntores do UPS.

  

 

 

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DAS BATERIAS UPS 380V/380V

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DAS BATERIAS UPS 220V/220V

BAT +

1

Conexão das Baterias em série

2 20 21 39 40
+ - + - + - + - + -+ -

BAT -

BAT GND

BAT +

1 2

Conexão das Baterias em série

10 11 19 20
+ - + - + - + - + -+ -

BAT -

BAT GND

Figura 21

Figura 20
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5.6.1 - INSTALAÇÃO DAS BATERIAS INTERNAS
  

Para os UPS de10kVA a 40kVA que possibilitam a montagem das baterias internas, as baterias 

quando adquiridas juntas vão montadas internamente e acompanhadas dos cabos deste que 

estejam dentro a amperagem indicada para cada potência para o uso interno, caso não sejam   

adquiridas as baterias o fornecimento dos cabos não acompanha o produto padrão. Caso necessite 

do fornecimento dos cabos entre em contato.

5.6.1.1 - INSTALAÇÃO DAS BATERIAS INTERNAS UPS 10KVA -15KVA
  

Para os UPS de 10kVA e 15kVA com montagem do banco de bateria interna, os cabos são 

fornecidos quando acordado com o cliente, caso se necessário, entre em contato com a CS.

Há possibilidade de instalação de 40 baterias de 7AH ou 9AH , conforme Figura  22.

LIGAÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS BATERIAS UPS 10KVA - 15KVA

63

Remover as tampas externas e o suporte de fixação das baterias Instale as baterias e fixe novamente o suporte para prender as baterias 

Figura 22
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LIGAÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS BATERIAS UPS 10KVA - 15KVA

63

Conecte o cabo da bateria de acordo com o númereração Encaixe a tampa novamente e fixe-a os parafusos.

5.6.1.2 - INSTALAÇÃO DAS BATERIAS INTERNAS UPS 20KVA -30KVA
  

Para os UPS de 20kVA e 30kVA com montagem do banco de bateria interna, os cabos são 

fornecidos quando acordado com o cliente, caso se necessário, entre em contato com a CS.

Há possibilidade de instalação de 40 baterias de 7AH, 9AH ou 12Ah , que são divididos em 4 

camadas.

LIGAÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS BATERIAS

63

Figura 24

Figura 23



20
20

Há 8 grupos de baterias em ligadas em série, com 5 baterias para cada grupo. a interligação entre os 

grupos é via cabo com conector  Anderson.

Camada 1.

 O barramento positivo da bateria 1 é ligado ao disjuntor CB4-2, através do cabo denominado L1, e o 

barramento negativo da bateria 40 é ligado ao CB4-6, através do cabo L2, como mostrado na Figura 

25.

CONEXÃO CABOS 1 CAMADA

Camada 2. 

O positivo da bateria 6 está ligado ao terminal negativo da bateria 5, através do cabo marcado L4, e o 

negativo da bateria 35 está ligado ao positivo da bateria de 36, através do cabo marcado L4, como 

mostrado na Figura  26.

CONEXÃO CABOS 2 CAMADA

Figura 26

Figura 25
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Camada 3. 

O positivo da bateria 11 está ligado ao terminal negativo da bateria 10, através do cabo marcado L4, e 

o negativo da bateria 30 está ligado ao positivo da bateria de 31, através do cabo marcado L4, como 

mostrado na Figura 27.

CONEXÃO CABOS 3 CAMADA

Camada 4. 

O positivo da bateria 16 está ligado ao terminal negativo da bateria 15, através do cabo marcado L4, e 

o negativo da bateria 25 está ligado ao positivo da bateria de 26, através do cabo marcado L4. O 

negativo da bateria 20 e o positivo da bateria 21 são definidos como neutro do barramento e estão 

ligados ao disjuntor CB4-4 como mostrado na figura 28.

CONEXÃO CABOS 4 CAMADA

Figura 28

Figura 27
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5.6.1.3 - INSTALAÇÃO DAS BATERIAS INTERNAS UPS 40KVA
  

Para os UPS de 40kVA com montagem do banco de bateria interna, os cabos são fornecidos quando 

acordado com o cliente, caso se necessário, entre em contato com a CS.

Há possibilidade de instalação de até 80 baterias de 12Ah , sendo que cada andar é composto de 4 

pacotes que contém 5 baterias . Conforme mostra a  Figura 29  a conexão de cada camada.

 
L1_N

L1_+

L2_-

L2_N

L3_N

L3_+

L4_-

L4_N

Lay1

Lay2

Lay3

Lay4

CONEXÃO DAS BATERIA EM CADA CAMADA

Figura 29
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AVISO!

 
 

Certifique-se que a polaridade das baterias estão correta de acordo com os diagramas acima.
Teste e confirme a tensão do barramento DC, antes de conectar ao circuito principal.

Após a conexão, conforme mostrado na Fig. 29, conecte os conectores da seguinte forma, conforme o 
zoom na Figura 30.
Terminal +: L1_ + e L3_ +
Terminal N: L1_N, L2_N, L3_N, L4_N,
Terminal-: L2_- e L4_-

CONEXÃO DO TERMINAL DA BATERIA
 

+

N

-

FIXAÇÃO DA TAMPA DOS TERMINAIS

Depois de conectar o terminal, recupere a tampa como mostrado na Figura 31 a seguir.

Figura 31

Figura 30
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5.7 - CONEXÃO DOS CABOS
  

  
  

As operações descritas nessa seção devem ser realizadas por profissionais treinados e 

qualificados. Se você tem alguma dúvida, por favor, contate a assistência técnica mais próxima de 

sua localidade ou entre em contato diretamente com o fabricante.

Depois de posicionar o equipamento, por favor, siga os procedimentos abaixo: 

   1. Retire a tampa de proteção dos terminais na parte de trás do equipamento, para acessar os 

terminais de entrada e saída, terminais de conexão da bateria e terminal terra;

    2. Conecte o cabo terra a entrada terra no gabinete. Nota: a conexão terra deve estar de acordo 

com os regulamentos locais;

    3. Quando a entrada do retificador e do by-pass do no-break tiverem a mesma alimentação, os 

cabos deverão ser conectados no terminal de entrada (Main Input R-S-T-N), a saída para as cargas 

deverão se conectar na saída do terminal de saída do no-break (Output R-S-T-N). Quando existir as 

duas alimentações de entrada, conectar os cabos na entrada do retificador e bypass do no-break 

respectivamente, no terminal de entrada (Main Input R-S-T-N) e o terminal de entrada do by-pass e 

ao mesmo tempo remover o jumper do terminal de entrada e by-pass;

   4.  Conecte os cabos de bateria no terminal de bateria, verificando a polaridade quando for 

instalado o banco de baterias externo.

 

LIGAÇÃO DOS CABOS 

CABOS DE

CONEXÃO

CABOS DE

CONEXÃO

Figura 32
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5.7.1 - DIMENSIONAMENTO DOS CABOS
  

  
  

  

Entrada

Corrente de ByPass de Entrada (A)

Saída

By-Pass 
de Entrada
(Opcional)

Bateria

TERRA

Secção
do Cabo

(mm²)

A

B

C

N

Corrente de Entrada (A)

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

35/55A

30/45A

30/45A

20/30kVA

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

10 / 6*

40/60A

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

10 / 6*

18/28A

15/23A

15/23A

10/15kVA

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

10 / 6*

20/30A

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

16 / 10*

70A

60A

60A

40kVA

25 / 16*

25 / 16*

25 / 16*

 16 / 10*

80A

A

B

C

N

A

B

C

N

+

-

N

PE

Corrente de Saída (A)

Corrente de Bateria

Secção
do Cabo

(mm²)

Secção
do Cabo

(mm²)

Secção
do Cabo

(mm²)

Secção
do Cabo

(mm²)
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5.7.2 - TERMINAIS DE CONEXÃO DOS CABOS
  

  
  

 

BARRA DE TERMINAIS UPS PARA CONEXÃO DOS CABOS  

    1.  Verifique se todas os disjuntores do UPS estão completamente desligados e se a chave de 

manutenção interna também está desligada. 

    2.  Abra as tampas de proteção traseira do gabinete, remova a tampa plástica. Os terminais da 

entrada, saída, bateria e terra estão ilustrados nas figuras abaixo.

     3.  Conecte o cabo terra de proteção no terminal (PE);

    4.  Conecte os cabos de alimentação de entrada em seguida os cabos de saída nos respectivos 

terminais;

     5.  Conecte os cabos da bateria no terminal correspondente;

     6. Verifique, para ter certeza de que não foi conectado nem um cabo errado, e coloque a tampa de 

proteção.

TERMINAIS DE CONEXÃO PARA 20KVA E 30KVA

TERMINAIS DE CONEXÃO PARA 40KVA

 ATENÇÃO! As operações descritas acimada devem ser feitas por pessoas autorizadas ou qualificadas tecnicamente. 
Se haver alguma dificuldade, contatar a empresa.

 

TERMINAIS DE CONEXÃO PARA 10KVA E 15KVA

Nota: mA, mB, mC padrão para entrada principal sendo fase A, B e C; bA, bB, bC padrão para 
entrada de bypass fase A, B e C.

Figura 33
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CONTATO SECO E INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 

5.8 - CONTROLE E COMUNICAÇÃO

Na parte traseira do equipamento encontra-se a interface de contato-seco (J2-J10) opcional e a 

interface de comunicação como:

  RS-232 e Rs485 (Padrão)

  Cartão SNMP (Opcional)

  Porta USB (Opcional)

É obrigatória a instalação de um aterramento adequado para proteger o usuário contra choques 

elétricos, além do próprio produto e os equipamentos a ele conectados.

 - O aterramento é considerado eficiente atendendo as seguintes características:

  - Impedância (máxima) de 8,0 Ohms;

  - Tensão de flutuação (máxima) de 3 Volts.

Faça uma revisão periódica para verificar se o aterramento mantém as características de

impedância e flutuação. Caso identifique algum desvio, providencie a correção em caráter de

urgência.

5.7.3 -ATERRAMENTO
  

  
  

COLD

START

RS-232 RS-485 CONTATO SECO PLACA DE PARALELISMO

SLOT PARA PLACA SNMP

USB

Figura 34
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6 - CONTROLE DE OPERAÇÃO E DISPLAY  

  

6.1 - PAINEL LCD
  

  

PAINEL DE CONTROLE E LCD

Função

REC

BAT

BYP

INV

OUTPUT

Retificador

Bateria

By-Pass

inversor

Saída

Situação

EPO

HOME

Seta p/ esquerda
Seta p/ direita

ENTER

Desligamento geral do UPS

Retorna ao menu principal

Seleciona os itens do menu
principal, navegação nos 

submenu

Confirmar

LED’s Botão Função

STATUS

Esse capítulo introduz detalhes da operação do UPS pelo painel de controle para cada uma das 

funções dos componentes e métodos de uso, também fornece informações sobre o display LCD, 

incluindo tipos de exibição, informações detalhadas de menu, informação sobre as janelas de 

execução e lista de alarmes UPS.

O display de controle operacional é fixado na porta frontal do UPS, a partir do display LCD podemos 

controlar o UPS e nos informarmos sobre todos os parâmetros do equipamento, como status da 

bateria e alarmes. O painel de controle operacional é dividido em 3 áreas funcionais como mostra a 

figura 27: diagrama unifilar sinóptico , LCD display touch screen e teclas de controle e operação.

   
Figura 35
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6.1.1 - LED  

  

  

  

LED Indicação

Retificador

Bateria

By-Pass

Inversor

Saída
da

Carga

Status|Modo

Modo

Entrada Anormal

Tensão de bateria baixa

By-pass anormal ou fora da faixa de variação de tensão, ou
falha na chave do by-pass estático 

Saída do UPS, em modo inversor

Saída do sistema fornecida pelo inversor, falha no inversor em pelo menos um módulo.

Saída do UPS com sobrecarga ou , curto circuito ou saída sem tensão

Operação Normal

Retificador Inicializando, entrada normal 

Retificador fora de operação

Bateria ou conversor de bateria normal, bateria não está sendo carregada

Tensão do by-pass anormal

Inversor ligado, inicializando, sincronização e ( Modo ECO)

Inversor fora de operação, desligado

Sobrecarga na saída do UPS

Falha

Retificador em falha

Bateria carregando

Saída do UPS em by-pass

By-pass normal

Saída do sistema não fornecida pelo inversor, falha no inversor em pelo menos um módulo.

Saída ligada, e normal

Saída do UPS sem tensão

Bateria descarregando

Bateria anormal (falha da bateria, sem bateria ou polaridade de bateria invertida) ou
 conversor bateria anormal (falha, sobrecarga ou excesso de temperatura), EOD

Verde Aceso Retificador Normal

Verde Aceso

Verde Aceso

Verde Aceso

Verde Aceso

Verde Aceso

Verde Piscando

Verde Piscando

Verde Piscando

Vermelho Piscando

Vermelho Piscando

Vermelho Piscando

Vermelho Piscando

Vermelho Piscando

Vermelho Aceso

Vermelho Aceso

Vermelho Aceso

Vermelho Aceso

Vermelho Aceso

Vermelho Aceso

Desligado

Desligado

Desligado

Desligado

Desligado
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6.1.2 - ALARMES

6.1.3 - DISPLAY LCD TOUCH SCREEN

  

  

  

  

ALARME INDICAÇÃO

Dois BIP longo e um beep curto 

BIP continuo

Quando o sistema tem alarme de falhas geral (por exemplo: falha AC),

Quando o sistema tem falhas graves (por exemplo: fusível ou falha de hardware)

TELA INICIAL

Botão ON / OFF

Parâmetros Entrada e By-pass de Entrada

Histórico de Eventos

Configuração de funções e sistema

Parâmetros de bateria 

Função Teste ( Teste de Bateria e Manutenção de Bateria)

Operação de Serviço ( Limpar Falhas, Limpar Histórico, Função Mute), 
Definição de Serviço (Modo do Sistema, Sistema ID, Ajuste de Saída) 

Parâmetros Saída e Carga de Saída

ÍCONE DESCRIÇÃO

Figura 36
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Situação de Operação

Botão Mute

Subir pagina e descer pagina

TELA DADOS DE ENTRADA

TELA DADOS DE ENTRADA

 

 

6.1.4 - DADOS DO DISPLAY LCD

TELA DADOS DE ENTRADA 

TELA DADOS DE BATERIA

Para acessar os dados de entrada pressione as teclas                   até selecionar o menu            e 
pressione a tecla ENTER.

Para acessar os dados da bateria pressione as teclas                   até selecionar o menu            e 
pressione a tecla ENTER.

O display LCD, desligará caso não ocorrer nenhum enevento durante 2 minutos. Caso queira 
visualizar as informações do sistema pressionar qualquer tecla para reativar a tela.

Nesta página encontra-se os dados do UPS. Em cada menu selecionado, irá aparecer as 

informações do UPS e será possível navegar pelos parâmetros selecionados.

  

 

 

 

 

 

 

6.1.5 TELAS DE MENU

Figura 38

Figura 37
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MENU PRINCIPAL DESCRIÇÃOITEM MENU

Fase (V)

Fase (V)

Entrada

Bypass
Entrada

Tensão

Tensão

Frequência

Frequência

Corrente

Corrente

Fator de Potência

Fator de Potência

Fase (A)

Fase (A)

Freq. (Hz)

Freq. (Hz)

PF

Fase (V)

Saída

Tensão

Frequência

Corrente

Fator de Potência

Fase (A)

Freq. (Hz)

PF

Saída (kVA) Potência Aparente

Potência Reativa

Potência Ativa

Percentual de Carga

Saída (kW)

Saída (kVAR)

Carga (%)

Temp. Ambiente Temperatura Ambiente

Corrente de Bateria Positiva e Negativa

Tensão de Bateria Positiva e Negativa

Temperatura da Bateria

Tensão Bateria (V)

Corrente Bateria (A)

Temp. Bateria (ºC)

Tempo Restante (min.) Dados
Bateria

Alarmes
Atuais

Tempo de Autonomia Restante

Bateria em operando com carregador em modo boost

Percentual de Bateria Restante

Bateria em operando com carregador em modo flutuação

Bateria não Conectada

Exibe todos os alarmes atuais. Os alarmes serão exibidos
no display LCD. 

Capacid. Bateria (%)

Bateria Carregando

Bateria Desconectada

Carregador em 
Flutuação

PF

Módulos
de

Carga
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6.1.6 - LISTA DE EVENTOS

MENSAGEM SIGNIFICADO

Load On UPS-Set
Nobreak com carga - Set

No Load - Set
Sem Carga - Set

Load On Bypass-Set
Bypass com carga - Set

Battery Boost-Set
Bateria Boost -Set 

Battery Float-Set
Bateria Flutuação-Set 

Battery Discharge-Set
Descarga de bateria-Set 

Battery Connected-Set
Bateria Conectada-Set

Battery Not Connected-Set
Bateria Não Conectada-Set

Maintenance CB Closed-Set
Disjuntor de manutenção acionado-Set

Maintenance CB Open-Set 
Disjuntor de manutenção desarmado-Set

Maintenance CB is Open / Disjuntor de manutenção desarmado

Maintenance CB is Closed / Disjuntor de manutenção está acionado 

EPO-Set

Module On Less-Set
Módulo de potência menor-Set

Module On Less-Clear
Módulo de potência menor livre   

Generator Input-Set
Gerador de entrada-Set

Generator Input-Clear
Gerador de entrada-Corrigido

Utility Abnormal-Set
Rede de Entrada Anormal-Set

Load On UPS  / Nobreak com carga

Load On Bypass / Bypass com carga 

No Load (Output Power Lost) / Sem carga potência de saída perdida

Charger is Boosting Battery Voltage / Carregador está em tensão de Boosting de bateria

Charger is Floating Battery Voltage / Carregador está em tensão de flutuação de bateria

Battery is Discharging / Bateria está descarregando 

Battery cables Connected / Cabos de baterias conectados 

Battery cables Disconnected / Cabos de baterias não conectados

Emergency Power Off / Desligamento de Emergência  

Valid Inverter capacity is less then the load capacity
Capacidade do inversor menor que a carga consumia

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Generator as the Ac Input Source / Gerador AC como fonte de alimentação de entrada 

Entrada de by-pass anormal 

Utility (Grid) Abnormal / Rede de entrada anormal

Utility Abnormal-Clear
Rede de Entrada Anormal-Corrigido 

Bypass Sequence Error-Set
Seqüência de Bypass Errada-Set

Bypass Sequence Error-Clear
Seqüência de Bypass Errada-Corrigido

Bypass Volt Abnormal-Set
Tensão de Bypass Anormal-Set

Bypass Volt Abnormal-Clear
Tensão de Bypass Anormal-Corrigido

Bypass Module Fail-Set
Mádulo Bypass em Falha-Set

Bypass Module Fail-Clear
Mádulo Bypass em Falha-Corrigido

Bypass Overload-Set
Sobrecarga em Bypass-Set

Bypass Overload-Clear
Sobrecarga em Bypass-Corrigido

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Bypass voltage Sequence is reverse / Seqüência de tensão do bypass inversa

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Bypass Volt Abnormal-Set / Tensão de bypass anormal

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Bypass Module Fail / Módulo bypass em falha 

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Bypass Overload / Sobrecarga no bypass

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Bypass Overload Tout-Set
Tempo Esgotado de Sobrecarga em 
Bypass-Set

Bypass Overload Timeout / Tempo Esgotado de Sobrecarga em Bypass
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Bypass Frequency Over Track Range / Freqüência de bypass fora da faixa

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Transfer times (from inverter to bypass) in 1 hour exceed the limit.
Tempo de transferência (do inversor para o bypass) em uma hora excede o limite.

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Saída em curto-circuito

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Battery End Of Discharge / Bateria no final da descarga

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Battery Test Starts / Inicializando teste de bateria

Battery Test OK / Teste de bateria OK

Battery Test fails / Falha teste de bateria

Battery Maintenance Starts / Inicialização manutenção bateria

Battery maintenance succeeds / Manutenção de bateria bem-sucedido

Battery maintenance fails / Falha manutenção de bateria

N# Power Module joins the system / N# de módulos de potências conectados ao sistema 

N# Power Module quits the system / N# de módulos de potências desconectados ao sistema 

N# Power Module Rectifier Fails / N# de módulos de potências com falha no retificador 

N# Power Module Inverter Fails / N# de módulos de potências com falha no inversor 

N# Power Module Rectifier Over Temperature 
N# de módulos de potência com sobre temperatura no retificador  

N# Power Module Fan Fail / N# módulos de potência com falha no ventilador

N# Power Module Output Over Load/ N# módulos de potência com sobrecarga na saída

N# Power Module Inverter Over Load Timeout
 N# módulos de potência com tempo esgotado de sobrecarga no INV.

Bypass Overload Tout-Clear
Tempo Esgotado de Sobrecarga em 
Bypass-Corrigido

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Byp Freq Over Track-Set
Freq. de Bypass fora da Faixa-Set

Byp Freq Over Track-Clear
Freq. de Bypass fora da Faixa-Corrigido

Exceed Tx Times Lmt-Set
Taxa Limite de Tempo Excedida-Set

Exceed Tx Times Lmt-Clear
Taxa Limite de Tempo Excedida-Corrigido

Output Short Circuit-Set
Curto-Circuito na Saída-Set

Output Short Circuit-Clear
Curto-Circuito na Saída-Corrigido

Battery EOD-Set
Bateria EOD-Set

Battery EOD-Clear
Bateria EOD-Corrigido

Battery Test-Set
Teste de Bateria-Set

Battery Test OK-Set
Teste de Bateria OK-Set

Battery Test Fail-Set
Falha Teste de Bateria-Set

Battery Maintenance-Set
Manutenção Bateria-Set

Batt Maintenance OK-Set
Manutenção Bateria OK-Set

Batt Maintenance Fail-Set
Falha Manutenção Bateria-Set

Inverter Fail-Set
Falha Inversor-Set

Module Inserted-Set
Módulo Inserido-Set 

Module Exit-Set
Módulo Desligado-Set

Rectifier Fail-Set
Falha Retificador-Set

Rectifier Fail-Clear
Falha Retificador-Corrigido

Inverter Fail-Clear
Falha Inversor-Corrigido

Rectifier Over Temp.-Set
Sobre temperatura Retificador-Set

Rectifier Over Temp.-Clear
Sobre temperatura Retificador-Corrigido

Fan Fail-Set
Falha Ventilador-Set

Fan Fail-Clear
Falha Ventilador-Corrigido

Output Overload-Set
Sobrecarga na Saída-Set

Output Overload-Clear
Sobrecarga na Saída-Corrigido

Inverter Overload Tout-Set
Tempo Esgotado de Sobrecarga INV-Set
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Inverter Overload Tout-Clear
Tempo Esgotado de Sobrecarga INV-Corr.

Inverter Over Temp.-Set
Sobre temperatura Inversor-Set

Inverter Over Temp.-Clear
Sobre temperatura Inversor-Corrigido

On UPS Inhibited-Set
Inibir UPS-Set

Manual Transfer Byp-Set
Transferência Manual Bypass-Set

Esc Manual Bypass-Set
Esc Bypass Manual-Set 

Battery Volt Low-Clear
Tensão de Bateria Baixa-Corrigido 

Battery Reverse-Clear
Inversão de Polaridade Bateria-Corrigido

Inverter Protect-Set
Proteção Inversor-Set

Inverter Protect-Clear
Proteção Inversor-Corrigido

Input Neutral Lost-Set
Sem Neutro de Entrada-Set
 
Bypass Fan Fail-Set
Falha Ventilador Bypass-Set

Bypass Fan Fail-Clear
Falha Ventilador Bypass-Corrigido

Manual Shutdown-Set
Desligamento Manual-Set

Manual Boost Charge-Set
Manula Carregador Boost-Set

Manual Float Charge-Set
Manual Carregador em Flutuação-Set

UPS Locked-Set
UPS Bloqueado-Set

Parallel Cable Error-Set
Erro cabo de paralelismo-Set 

Parallel Cable Error-Clear
Erro cabo de paralelismo-Corrigido 

Lost N+X Redundant
Perda do Paralelismo N+X 

N+X Redundant  Lost-Clear
Perda do Paralelismo N+X- Corrigido

EOD System Inhibited
Sistema EOD Inabilitado

Power Share Fail-Set
Falha da distribuição de energia-Set

Power Share Fail-Clear
Falha da distribuição de energia-Corrig.

Battery Reverse-Set
Inversão de Polaridade Bateria-Set

Manual Transfer Byp-Set
Transferência Manual Bypass-Set

Battery Volt Low-Set
Tensão de Bateria Baixa-Set 

On UPS Inhibited-Clear
Inibir UPS-Corrigido

N# Power Module Inverter Over Temperature 
N# de módulos de potência com sobre temperatura no inversor 

Inhibit system transfer from bypass to UPS (inverter) 
 Inibir a transferência do sistema de bypass para UPS (inversor)

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Transfer to bypass manually / Transfere para modo bypass manual 

Cancel to bypass manually / Cancela transferência para modo bypass manual

Escape transfer to bypass manually command
Comando para não acionar o bypass manual

Battery Voltage Low / Tensão de bateria baixa

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Battery pole (positive and negative are reverse) 
Polo das baterias ( positivo e negativo invertido)

  

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Input Grid Neutral Lost / Sem terra da rede conectado

Bypass Module Fan Fail / Falha no ventilador do módulo bypass

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

N# Power Module Manually Shutdown / N# de módulos de potência desligados manualmente

Manually Battery Boost Charge / Manualmente boost do carregador de bateria

Manually Battery Float Charge /  Manualmente flutuação carregador de bateria

Inhibit to shut down the UPS / Inabilitado desligamento do UPS

Parallel cable in error / Cabo de paralelismo com erro 

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Lost N+X Redundant / Perda do Paralelismo N+X 

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

System is inhibited to supply after the battery is EOD (end of discharging)
Sistema é inibido para fornecer após as baterias estarem EOD (fim da descarga)

Power share is not in balance / Compartilhamento de energia não está balanceado

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

N# Power Module Inverter Protect ( Inverter Voltage Abnormal or Power Back feed to DC Bus)
N# de módulos de potência em proteção do inversor ( tensão no inversor anormal ou 

retorno da alimentação do DC Bus)  

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece
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Input Volt Detect Fail-Set
Detectado Falha Tensão de Entrada-Set

Input Volt Detect Fail-Clear
Detectado Falha Tensão de Entrada-Corrig

Battery Volt Detect Fail-Set
Detectado Falha Tensão de Bateria-Set

Battery Volt Detect Fail-Clear
Detectado Falha Tensão de Bateria-Corrig

Output Volt Fail-Set
Falha Tensão de Saída-Set

Output Volt Fail-Clear
Falha Tensão de Saída-Corrigido

Outlet Temp. Error-Set
Erro por Temperatura de Saída-Set

Outlet Temp. Error-Clear
Erro por Temperatura de Saída-Corrigido

Input Curr Unbalance-Set
Corrente de Entrada Desbalanceada-Set 

Input Curr Unbalance-Clear
Corrente de Entrada Desbalanceada-Corr. 

DC Bus Over Volt-Set
Sobretensão DC Bus-Set

DC Bus Over Volt-Clear
Sobretensão DC Bus-Corrigido

REC Soft Start Fail-Set
Falha REC na Partida do UPS-Set

REC Soft Start Fail-Clear
Falha REC na Partida do UPS-Corrigido

Relay Connect Fail-Set
Falha Relé de Conexão-Set

Relay Connect Fail-Clear
Falha Relé de Conexão-Corrigido

Relay Short Circuit-Set
Curto-Circuito no Relé-Set

Relay Short Circuit-Clear
Curto-Circuito no Relé-Corrigido

No Inlet Temp. Sensor-Set
Sem Sensor de Temp. de Entrada-Set

No Outlet Temp. Sensor-Set
Sem Sensor de Temp. de Entrada-Set

Inlet Over Temp.-Set
Sobre temperatura de entrada-Set

No Inlet Temp. Sensor-Clear
Sem Sensor de Temp. de Entrada-Corrig.

No Outlet Temp. Sensor-Clear
Sem Sensor de Temp. de Entrada-Corrig.

Inlet Over Temp.-Clear
Sobre temperatura de entrada-Corrigido

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Battery Voltage is abnormal / Tensão de bateria está anormal

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Output Voltage is abnormal / Tensão de saída está anormal

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Outlet Temperature is abnormal / Temperatura de saída está anormal

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Input current is not balance / Corrente de entrada desbalanceada

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

DC Bus Over Volt / Sobretensão DC Bus

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Rectifier soft start fails / Falha na inicialização do retificador

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Relay in open circuit /  Relé com circuito aberto

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Inlet over temperature / Sobre temperatura de entrada

Incident above disappears / Incidente acima desaparece

Relay shorted / Relé em curto-circuito

The inlet temperature sensor is not connected or abnormal
O sensor de temperatura de entrada não está conectado ou anormal

The outlet temperature sensor is not connected or abnormal
O sensor de temperatura de saída não está conectado ou anormal

Input Voltage is abnormal / Tensão de entrada está anormal
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7 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

7.1 - MODO NORMAL DE INICIALIZAÇÃO DO UPS
  

Este capítulo contém instruções para a instalação do UPS EXQ33 . A instalação deve ser efetuada 

seguindo as normas e recomendações técnicas.

Este procedimento deve ser executado por autorizadas ou com conhecimento técnico.

Os procedimentos operacionais são os seguintes:

   1- Certifique-se que todos os disjuntores estejam desligados ou desarmados.

  2- Acione o disjuntor de saída e em seguida, acione o disjuntor de entrada e o sistema será 

inicializado.

   3 -  Observe que o display LCD irá ligar e entrar na tela inicial.

  4-  Observe o diagrama unifilar sinóptico o fluxo de energia na tela inicial e preste atenção nos 

LED’s.

LED do retificador piscando indica que o retificador está incializando normalmente.

LED

LED

Indicação

Indicação

LED Retificador

LED Retificador

LED Bateria

LED Bateria

LED By-Pass

LED By-Pass

LED Inversor

LED Inversor

LED Carga

LED Carga

LED Situação

LED Situação

Verde Piscando

Verde

Desligado

Verde

Desligado

Verde

Vermelho

Vermelho

Desligado

Verde Piscando

Vermelho

Vermelho

7.2.1 - INICIALIZANDO RETIFICADOR

7.2 - INDICAÇÕES DOS LED’S

7.2.2 - INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR

  

  

  

  5- Depois de 30 segundos o LED Retificador irá ficar Verde continuo, finalizando a inicialização. A 

chave estática de by-pass aciona e o inversor é acionado e inicializado.



38
38

7.2.3 - FORNECIMENTO DE TENSÃO PARA CARGA

7.2.5 - PARTIDA POR BATERIA 

  

  6- O UPS transfere de modo By-pass para modo Inversor, assim operando o inversor em modo 

normal.

LED Indicação

LED Retificador

LED Bateria

LED By-Pass

LED Inversor

LED Carga

LED Situação

Verde 

Desligado

Verde

Vermelho

Verde

Vermelho

LED Indicação

LED Retificador

LED Bateria

LED By-Pass

LED Inversor

LED Carga

LED Situação

Verde

Desligado

Verde

Verde

Verde

Verde

7.2.4 - MODO NORMAL
  

  7- UPS em Modo Normal. Acione o disjuntor de bateria e o UPS iniciará o carregamento das baterias

  8- Inicialização concluída.

A função partida por bateria é opcional para o modelo EXQ33.

 As etapas para o start-up são as seguintes:

  1-  Confira se as baterias estão conectadas corretamente e acione disjuntor de bateria.

  2- Pressione o botão vermelho localizado na parte de trás do equipamento para partir o UPS por 

bateria. Ver figura 31 . O sistema é alimentado pelas baterias. 

  3-  Depois disso, o sistema será iniciando e irá se transferir para o modo de bateria em 30 segundos.
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COLD START

7.3 - PROCEDIMENTO PARA COMUTAÇÃO ENTRE MODOS DE OPERAÇÃO

7.3.1 - COMUTAÇÃO DO MODO NORMAL PARA MODO BATERIA

7.3.2 - COMUTAÇÃO DO MODO NORMAL PARA MODO BY-PASS

7.3.4 - COMUTAÇÃO DO MODO NORMAL PARA MODO BY-PASS DE MANUTENÇÃO

7.3.3 - COMUTAÇÃO DO MODO BY-PASS PARA MODO NORMAL

O UPS transfere para modo Bateria imediatamente depois que o disjuntor de entrada for desarmado.

Siga as instruções, selecione o ícone            e selecione                   para transferir o sistema para o 

modo By-pass.

O procedimento seguinte serve para transferir a carga alimentada na saída do inversor do UPS para 

o fornecimento através do By-pass de manutenção.

  1- Transfira a UPS  para modo By-pass conforme seção 7.3.4.

  2-  Desarme o disjuntor de bateria e acione o disjuntor de by-pass de manutenção. A carga

é alimentado através de by-pass de manutenção e do by-pass estático.

 3- A carga é alimentada através de by-pass de manutenção.

Siga as instruções, selecione o ícone           e selecione                     para transferir o sistema para o 

modo Normal.

Manual Byp

Manual ESC

COLD

START

Figura 39



40
40

 
chave de by-pass de manutenção

7.3.5 - COMUTAÇÃO DO MODO BY-PASS DE MANUTENÇÃO PARA MODO NORMAL

O procedimento seguinte pode transferir a carga alimentada pelo By-pass de manutenção do para

o inversor de saída do UPS.

  1- Depois de finalizada a manutenção, acione o disjuntor de By-pass e o By-pass da chave estática 

será ativado em 30 segundos, após o LED de By-pass irá ficar verde e a carga será alimentada 

através de by-pass de manutenção e de bypass estático.

  2- Desligue o disjuntor do By-pass de manutenção e fixar a tampa de proteção, e então o

carga é alimentada através de By-pass. O retificador começa a inicialização e em seguida ativa o 

inversor.

  3-  Após 60 segundos, o sistema transfere para o modo Normal.

7.4 - MANUTENÇÃO BATERIA
  

Caso as baterias estejam com um período muito longo sem uma descarga é necessário fazer o teste 

para testar as condição das baterias.

Entre no menu         , como mostra a figura abaixo e selecione o ícone              , em seguida o sistema 

transfere para modo bateria iniciando o teste de descarga das baterias. O sistemas irá descarregar 

as baterias até que o alarme de «tensão baixa de bateria», assim o usuário pode para o testes de 

descarga das baterias manualmente acionando o ícone              .

Através do ícone              , as baterias serão descarregadas por um período de 30 segundos e em 

seguida transfere para modo normal.

MaintTest

Stop Test

Batt Test

PARAFUSO DA TAMPA DE PROTEÇÃO

TAMPA DE PROTEÇÃO DA 

CHAVE DE BY-PASS DE MANUTENÇÃO 

CHAVE DE BY-PASS DE MANUTENÇÃO 

Figura 40
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TELA DADOS DE ENTRADA
 

TELA MANUTENÇÃO DE BATERIA

7.5 - BOTÃO EPO ( DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA)
  

O botão EPO localizado no painel de controle do UPS, tem proteção para evitar que seja 

pressionando acidentalmente.  A função do EPO é desligar o UPS em condições de emergência, 

para isso basta pressionar o botão  EPO e o sistema desligara o retificador, inversor e para de 

alimentar as cargas imediatamente, incluindo o by-pass de saída e também para de carregar as 

baterias e no UPS nesse modo não irá operar em modo bateria. 

Se tiver rede elétrica presente de entrada o circuito de controle do UPS permanecerá energizado, no 

entanto a saída permanecerá desligada.

Para isolar completamente o UPS, o usuário ou técnico autorizado precisa desarmar o disjuntor de 

entrada para não haver mais fornecimento energia para o UPS. 

TELA DADOS DE ENTRADA
 

BOTÃO EPO

   

 

 

AVISO!  

 

Quando o botão EPO for acionado, a carga não estará sendo alimentada pela saída do UPS. 
Tenha cuidado ao acionar função EPO.

EPO

Figura 41

Figura 42
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8 - NORMAS APLICÁVEIS

9 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

10 - CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

ITEM REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Requisitos gerais de segurança para 
UPS usadas em áreas de acesso do operador

Método de especificar os requisitos de 
desempenho e teste de UPS

Compatibilidade electromagnética (EMC) 
requisitos para UPS 

EN50091-1-1/ IEC62040-1-1 / AS 62040-1-1

EN50091-2 / IEC62040-2 / AS 62040-2

EN50091-3 / IEC62040-3 / AS 62040-3 (VFI SS 111)

Nota: As normas dos produtos acima mencionados incorporar cláusulas de conformidade pertinentes com genéricos normas IEC e EN para 
a segurança (IEC/EN/AS60950), emissão eletromagnética e imunidade (IEC / EN / séries AS61000) e construção (IEC/EN/AS60146 série e 
60950 )

ITEM Requisitos

Nível de ruído acústico a 1 metro 

Umidade Relativa 

Temperatura de Operação 

 Temperatura Armazenamento UPS

Temperatura recomendada de armazenagem 
da bateria

Altitude de Operação 

58dB para 100% de carga; 55dB para 45% de carga 

≤ 1000m acima do nível do mar, desclassificar o poder em 
1% por 100 m entre 1000m e 2000m 

0 a 95% sem condensação

0º a 40º graus, a vida da bateria é reduzido pela metade para
 cada aumento de 10 ° C acima de 20 ° C 

-40 ~ 70

20 ~ 30 

dB

m

%RH

ºC

ºC

ºC

Unidade

ITEM 20 kVA E 30 kVA 40 kVA

Dimensão (  L x P x A )

Cor

Grau de Proteção

Peso sem bateria e
sem transformador

250 x 840 x 715 
( possibilidade de bateria interna)

250 x 660 x 530 
(bateria externa)

250 x 680 x 770 
(bateria externa)

250 x 836 x 770 
(bateria externa)

350 x 738 x 1335 
( possibilidade de bateria interna)

500 x 840 x 1400 
( possibilidade de bateria interna)

52

28

88

50

Preto, RAL 7021

IP 20

mm

kg

N/A

N/A

Unidade 10kVA E 15 kVA 

( possibilidade de bateria interna)

( bateria externa)

UPS com tensão 380V / 380V

140

61
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11 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

11.1- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS LINK DC

ITEM Parâmetros

Tensão de entrada AC

Freqüência

Fator de Potência

THD

Variação de entrada AC

380/220V ou 400/231V

- 20% +25%

50/60 Hz (variação 40Hz ~ 70Hz)

> 0.99

3%

Vac

Vac

Hz

kW / kVA, 
carga cheia

THDI %

Unidade

ITEM Parâmetros

Tensão de entrada AC

Freqüência

Fator de Potência

THD

Variação de entrada AC

220/127V ou 208/120V

- 20% +25%

50/60 Hz (variação 40Hz ~ 70Hz)

> 0.99

3%

Vac

Vac

Hz

kW / kVA, 
carga cheia

THDI %

Unidade

¹ opcional configuração com autotransformador e transformador isolador

UPS com tensão 380V / 380V

ITEM Parâmetros

Tensão do barramento DC

Tensão de carregamento

Temperatura de compensação

Bateria carregada

Tensão de Ripple

Potência de carregamento da bateria

Corrente de Ripple

Tensão de flutuação

EOD

Nominal: ±240V, (variação 198V ~ 288V)

2.4/cell

2.25 V/cell

- 3.0 (selecionáveis: 0 - 5,0, 25ºC ou 30ºC, ou inibir)

2.4/cell

≤1

≤5

10% * Capacidade de UPS (selecionável de: 0-20% * 
Capacidade de UPS)

Vdc

N/A

V/cell 

V/cell

mv/ºC/cl

V/cell

%

kW 

％ 

Unidade

1.65V/cell (selecionável de: 1.60V/cell-1.750V/cell) @ corrente 

de descarga 0.6C 

1.75V/cell (selecionável de: 1.65V/cell-1.8V/cell) @ corrente de

 descarga 0.15C 

(Tensão EOD muda linearmente dentro do intervalo definido de

 acordo com a corrente de descarga)
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ITEM parâmetros

Tensão do barramento DC

Tensão de carregamento

Temperatura de compensação

Bateria carregada

Tensão de Ripple

Potência de carregamento da bateria

Corrente de Ripple

Tensão de flutuação

EOD

Nominal: ±120V, (variação 99V ~144V)

2.4/cell

2.25 V/cell

- 3.0 (selecionáveis: 0 - 5,0, 25ºC ou 30ºC, ou inibir)

2.4/cell

≤1

≤5

10% * Capacidade de UPS (selecionável de: 0-20% * 
Capacidade de UPS)

Vdc

N/A

V/cell 

V/cell

mv/ºC/cl

V/cell

%

kW 

％

unidade

1.65V/cell (selecionável de: 1.60V/cell-1.750V/cell) @ corrente 

de descarga 0.6C 

1.75V/cell (selecionável de: 1.65V/cell-1.8V/cell) @ corrente de

 descarga 0.15C 

(Tensão EOD muda linearmente dentro do intervalo definido de

 acordo com a corrente de descarga)

UPS com tensão 220V / 220V

11.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO INVERSOR

ITEM VALORES

Tensão AC

Fator de potência

Frequência 50/60 ±0.1% 

0.9

Vac

Hz

FP

Unidade

Regulação dinâmica

THD

Max faixa de variação da freqüência 

Sincronização

Regulação estática
±1 ( com carga balanceada)

±2 ( com carga desbalanceada)

±5

＜1% (carga linear) , ＜6% (carga não linear) 

1: selecionável: 0,5-5

Frequência nominal ± 3 Hz (selecionável: ± 1 - ± 5 Hz)

%

%

Hz/s

%

Sobrecarga %

110% carga, 1hora

125% carga, 10min

150% carga, 1min

＞150% carga, 200ms

208/120 ou 220/127 ou 380/220V ou 400/231V

Regulação Estática 1%%
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11.3 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA DO BY-PASS DE ENTRADA

11.4 - EFICIÊNCIA

11.5 - PAINEL DE CONTROLE E INTERFACE

ITEM VALORES

Eficiência 

Eficiência quando a bateria está descarregando (DC / AC) (bateria na tensão nominal 480Vdc ou 240Vdc e a plena carga
 linear nominal)

Modo bateria

Modo normal

Modo ECO

95

95

98

%

%

%

UNIDADE

ITEM

Display

Interface

LED + LCD + Display Touch Screen

Padrão: RS-232, RS-485, Contato Seco EPO
Opcional: SNMP, USB ou Contato Seco

DESCRIÇÃO

ITEM VALORES

Tensão AC

Faixa de tensão do by-pass

Sobrecarga

Tempo de transferência (by-pass para inversor) 

Proteção de by-pass

Faixa de frequência do by-pass

Sincronismo

Frequencia

-20% +15%

0ms

Disjuntor térmico-magnética, a capacidade é de 125% da 
 da corrente nominal. IEC60947-2 curva C

50/60

40Hz ~70Hz

Freqüência nominal ±3Hz (selecionável de ±0,5 Hz ~ ±5 Hz)

Vac

%

%

ms

N/A

%

Hz

Hz

unidade

380/220V ou 400/231V

125% carga, continuamente

125 ~130% carga, 10 min

130 ~ 150% carga, 1 min

150 ~ 400% carga, 1 seg.

> 400% carga, menor que 200ms.

¹ As configurações dos equipamentos é de acordo com a solicitação do cliente.
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12 - INTERFACE DE CONTATO SECO
  

Interface de contato seco inclui as portas J2-J11e  as funções dos contados secos são mostradas 

conforme as tabelas abaixo.

O contato seco de entrada J2 e J3 detecta a temperatura das baterias e do ambiente, 

respectivamente, que pode ser usado no monitoramento do ambiente e na compensação da 

temperatura da bateria.

O diagrama de interfaces J2 e J3 é mostrado na Figura 44, a descrição da interface está na tabela.

 

12.1 - CONTATO SECO AVISO DE BATERIA
  

 

DIAGRAMA CONTATO SECO ENTRADA J2 E J3

44

Conector

J2.1

J2.2

J3.1

Nome

TEMP_BAT

TEMP_TEMP

TEMP_COM

Função

Detecção de temperatura da bateria

Terminal comum

Detecção de temperatura ambiente

J3.2 TEMP_COM Terminal comum

Nota:

O sensor de temperatura especificado é necessário para a detecção de temperatura (R25 = 5Kohm, 

B25 / 50 = 3275), confirme com o fabricante ou entre em contato.

Figura 43

Figura 44
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O no-break possui uma função de Desligamento de Emergência (EPO). Esta função pode ser 

ativada pressionando um botão no painel de controle do no-break ou através de um contato remoto 

fornecido pelo usuário. J4 é a porta de entrada para o EPO remoto. Isso requer curto-circuito NC e + 

24v durante o funcionamento normal, e o EPO é disparado ao abrir NC e + 24v, ou curto NO e + 24v. 

O diagrama de porta é mostrado na Figura 45, e a descrição da porta é mostrada na tabela.

 

12.2 - CONTATO SECO EPO
  

 

DIAGRAMA CONTATO SECO ENTRADA REMOTA EPO

Conector

J4.1

J4.2

J4.3

Nome

EPO_NC

+24V

+24V

Função

O EPO é ativado quando desconectando o J4.2

+24V

J4.4 EPO_NO

+24V

O EPO é ativado quando conectando o J4.3

Conector J5 é a interface de status para conexão do gerador. Conecte J5-2 com J5-1, indica que o 

gerador foi conectado com o sistema. O diagrama da interface é mostrado na Figura 46, e a 

descrição da interface é mostrada na tabela.

12.3 - CONTATO SECO ENTRADA DO GERADOR

Figura 45
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Conector

J5.1

J5.2

J5.3

Nome

+24V

GEN

GND

Função

Fonte de alimentação interna + 24V

Status da conexão do gerador

Status de conexão do Terra +24V 

 

DIAGRAMA CONTATO SECO CONEXÃO DO GERADOR

12.4 - CONTATO SECO BCB

A função padrão dos conectores J6 e J7 são as portas do BCB. O diagrama é mostrado na Figura 47, 

e a descrição é mostrada na tabela.

Posição

J6.1

J6.2

J7.1

Nome

BCB_DRV

BCB_Status

GND

Descrição

Sinal de atuação BCB, fornecer o sinal de atuação de + 24V, 20mA

Status de contato do BCB, conecte-se ao sinal normalmente aberto do BCB

Status de conexão do Terra 

 

DIAGRAMA CONTATO SECO CONEXÃO DO GERADOR

J7.2 BCB_ONL BCB entrada on-line (normalmente aberta), BCB está on-line quando o
sinal está se conectando com conexão comum 

Figura 46

Figura 47
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12.5 - CONTATO SECO BATERIA CRÍTICA
  

Conector J8 é a interface de contato seco de saída, que emite os avisos de bateria de tensão baixa 

ou excessiva, quando a tensão da bateria é menor do que o valor ajustado, um sinal de contato seco 

auxiliar será fornecido através do isolamento de um relé. O diagrama de interface é mostrado na 

Figura 28, e a descrição é mostrada na tabela.

 

DIAGRAMA CONTATO SECO AVISO DE BATERIA CRÍTICA

Posição

J8.1

J8.2

J8.3

Nome

BAT_LOW_NC

BAT_LOW_NO

GND

Descrição

O relé de aviso da bateria (normalmente fechado) estará aberto durante o aviso

O relé de aviso da bateria (normalmente aberto) estará aberto durante o aviso

Status de conexão do Terra 

12.6 - INTERFACE DE CONTATO SECO DE SAÍDA DE ALERTA  

A função padrão do conector J9 é a interface de contato seco de alarme geral de saída, quando um 

ou mais de um aviso presente é acionado, o sistema enviará uma informação de aviso integrada e 

fornecerá um sinal de contato seco auxiliar através do isolamento de um relé. O diagrama de 

interface é mostrado na Figura 49, e a descrição é mostrada na tabela.

 

DIAGRAMA CONTATO SECO DE ALERTA DE SÁIDA

Figura 48

Figura 49
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6.7 - INTERFACE DE CONTATO SECO DE FALHA DE FALTA DE FASE   
  

A função padrão do conector J10 é a interface de contato seco de saída para aviso de falha de 

entrada, quando a tensão de entrada falhar, o sistema enviará um aviso de falha de rede e fornecerá 

um sinal de contato seco auxiliar através do isolamento de um relé. O diagrama de interface é 

mostrado na Figura 50, e  a descrição é mostrada na tabela.

Posição

J10.1

J10.2

J10.3

Nome

UTI_FAIL_NC

UTI_FAIL_NO

GND

Descrição

O relé de aviso de falha da rede (normalmente fechado) estará aberto durante o aviso

O relé de aviso de falha da rede (normalmente aberto) estará aberto durante o aviso

Status de conexão do Terra 

 

DIAGRAMA CONTATO SECO FALHA DE FALTA DE FASE 

As interfaces RS232, RS485 e USB: fornecem dados que podem ser usados para manutenção para 

ps técnicos ou engenheiros autorizados ou podem ser usados para rede ou sistema de 

monitoramento integrado na sala de serviço.

SNMP: usado na instalação do local para comunicação (opcional).

Interface de cartão inteligente: Interface de contato seco de extensão (opcional).

Figura 50
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12 - GARANTIA
  

A CS Indústria Eletrônica Ltda garante seus produtos pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo 3 

meses de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda, contra defeitos de 

fabricação, peças, instrumentos e de mão de obra, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso 

a que se destinam. Para usufruir da garantia, o cliente deverá:

•  Seguir as orientações do Manual do Usuário em sua totalidade;

•  Apresentar a nota fiscal de venda, emitida pela CS Indústria Eletrônica Ltda;

• Utilizar-se de um dos representantes técnicos credenciados e indicados pela CS Indústria 

Eletrônica Ltda.

A garantia não cobrirá:

• Despesas de locomoção, estadia e alimentação do técnico, nos casos de atendimento no local da 

instalação;

• Despesas com o transporte de ida e volta do produto até o representante credenciado ou a CS 

Indústria Eletrônica Ltda;

• Atendimentos em feriados e fora do horário comercial, definido de segunda à sexta-feira, das 08:00 

às 18:00 horas;

• Danos gerais, especiais, diretos ou indiretos, inclusive danos emergentes, lucros cessantes ou 

indenizações subseqüentes, decorrentes da utilização, desempenho ou paralisação do produto.

• Avarias decorrentes de transporte;

A garantia será invalidada, automaticamente, se:

• O produto for utilizado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou em desacordo com o 

Manual do Usuário;

• O produto for utilizado com acessórios ou adicionais, não especificados pela CS Indústria 

Eletrônica Ltda;

• O produto for instalado, ajustado, aberto para conserto ou tiver seus circuitos alterados por técnico 

não autorizado ou não credenciado pela CS Indústria Eletrônica Ltda;

• Os dados de identificação do produto ou de suas peças forem removidos, rasurados ou alterados;

• O produto for utilizado em ambientes agressivos, com presença de gases corrosivos ou umidade, 

poeira, sujeira, maresia e etc.

• O produto sofrer qualquer dano por acidente ou movimentação incorreta;

• O produto sofrer dano causado por agentes da natureza, como: descargas atmosféricas, 

temporais, vendavais, inundações, incêndios, terremotos, maremotos, etc;

• For introduzida qualquer modificação no produto, sem a autorização da CS Indústria Eletrônica 

Ltda.

• Baterias não utilizadas e estocadas por um período superior a 03 (três) meses, sem recarga, a 

contar da emissão da nota fiscal;

A garantia é válida apenas no território brasileiro e anula qualquer outra assumida por terceiros, não 

estando nenhuma empresa ou pessoa habilitada ou autorizada a fazer exceções ou assumir 

compromissos em nome da CS Indústria Eletrônica Ltda.
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12.2 - assistência técnica

12.1 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

  

  

Para maiores informações, leia as instruções sobre assistência técnica, no certificado de garantia 

ou acesse o site www.cseletro.com.br.

Em caso de dúvidas quanto ao funcionamento do equipamento entre em contato com a CS Eletro 

por e-mail: assistec@cseletro.com.br ou pelo telefone (54) 3238-8300

A instalação e as visitas para manutenção serão feitas sem nenhum custo dentro de

um raio de 30KM da assistência credenciada à Rede Nacional e em horário comercial (08:00 as 

17:30). Fora deste perímetro e do horário informado, será de responsabilidade do cliente as 

despesas pertinentes a deslocamento. 

     1.  A instalação do produto é aplicável na modalidade de atendimento on-site (local), visando 

disponibilizar ao cliente o seu novo produto em condições operacionais, compreendendo a 

verificação da infraestrutura, desembalagem, montagem, ajustes e testes do produto, incluindo 

orientação operacional;

      2.  As instalações elétricas de infraestrutura são de responsabilidade do cliente. Para os casos 

de impossibilidade de instalação, seja por falta, falhas ou irregularidades na infraestrutura elétrica, 

ou no preenchimento incorreto do check-list o serviço da visita técnica será cobrado do cliente;

      3.  Quando as baterias ou gabinetes forem fornecidos pela CS, a instalação será feita sem 

custos, sendo que estas virão acompanhadas de conectores e cabos (3 metros de comprimento) 

para conexão ao produto. Quando adquiridas pelo cliente, cabos, conectores e mão de obra para

instalação serão de responsabilidade deste;

      4.  O cliente deve antes de solicitar a instalação do produto preencher o Check-List conforme 

termos constantes no documento, com antecedência mínima de dois dias da data prevista, sendo 

que o atendimento ocorrerá em horário comercial.

 

Em caso de dúvidas quanto ao funcionamento do equipamento entre em contato com a CS Eletro 

por e-mail: assistec@cseletro.com.br ou pelo telefone (54) 3238-8300
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