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KOMPUTEROWY
 ZASILACZ   AWARYJNY

ARES 300 MODEL FTP 300-01

ARES 500 MODEL FTP 500-02
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Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru.

Zakupiony przez Pañstwa zasilacz typu ARES 300 i 500 spe³ni wszystkie
Pañstwa oczekiwania i umo¿liwi niezawodn¹ pracê systemu komputerowe-
go.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zasilacza prosimy o uwa¿ne zapoznanie
siê z niniejsz¹ instrukcj¹, co umo¿liwi Pañstwu pe³ne wykorzystanie mo¿li-
wo�ci zasilacza oraz zapewni jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê.

Prosimy o zachowanie instrukcji poniewa¿ zawiera ona wa¿ne in-
formacje o u¿ytkowaniu i obs³udze zasilacza. W razie pojawienia siê proble-
mów w czasie u¿ytkowania bêdzie dla Pañstwa �ród³em niezbêdnych infor-
macji.

Prosimy równie¿ o niewyrzucanie oryginalnego opakowania. Opa-
kowanie w którym zosta³ dostarczony zasilacz chroni go przed mechanicz-
nymi uszkodzeniami w czasie transportu. W przypadku konieczno�ci do-
starczenia zasilacza do jednego z naszych punktów serwisowych oryginalne
opakowanie zmniejszy ilo�æ Waszych problemów. Informujemy, ¿e udzie-
lona przez nas gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych powsta-
³ych w czasie transportu.

Do³¹czona karta gwarancyjna na str. 3 ok³adki jest podstaw¹ do
ubiegania siê o bezp³atn¹ naprawê w okresie gwarancji. Konieczne jest jej
wype³nienie przez sprzedaj¹cego i przes³anie wraz z urz¹dzeniem do napra-
wy.
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Przeznaczenie.
Zasilacz zosta³ zaprojektowany i zbudowany z przeznaczenim do zasilania
komputerów oraz urz¹dzeñ peryferyjnych, a tak¿e kas fiskalnych, centralek
telefonicznych, modemów. Kszta³t napiêcia wyj�ciowego, który jest aprok-
symacj¹ sinusoidy mo¿e powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie, a nawet
uszkodzenie innych urz¹dzeñ. Dlatego u¿ywanie zasilacza z innym sprzêtem
bez wcze�niejszej konsultacji z producentem jest niedozwolone!
Ze wzglêdu na kszta³t napiêcia wyj�ciowego na pracy bateryjnej, pomiar
jego wielko�ci mo¿e okazaæ siê b³êdny, je¿eli nie u¿yje siê do tego celu
specjalnego miernika (True RMS).

BEZPIECZEÑSTWO
1. Zasilacz mo¿na pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazda z bolcem
uziemiaj¹cym!  Ca³kowite i bezpieczne od³¹czenie zasilacza od
sieci energetycznej nastêpuje z chwil¹ wyjêcia wtyku z gniazda.
Dlatego powinno ono byæ umieszczone w ³atwo dostêpnym
miejscu.

2. Zasilacz powinien byæ pod³¹czony do gniazda, którego przewód fa-
zowy jest zabezpieczony bezpiecznikiem (topikowym lub automatycz-
nym) o warto�ci znamionowej nie wiêkszej ni¿ 16 A.
3. Zasilacz posiada w³asne �ród³o energii (baterie wewnêtrzne).

Wyj�cie zasilacza awaryjnego mo¿e byæ pod napiêciem nawet gdy jest
on od³¹czony od sieci energetycznej !
Aby w sposób pewny wy³¹czyæ napiêcie na wyj�ciu zasilacza nale¿y:
- nacisn¹æ przycisk       na panelu przednim
- wyj¹æ wtyczkê zasilacza z gniazda
- sprawdziæ czy wszystkie diody sygnalizacyjne s¹ wygaszone (ewentu-

alnie powtórnie nacisn¹æ         )
- ca³kowite od³¹czenie zasilacza od �ród³a zasilania nastêpuje po zdjê-

ciu klemy z baterii. Jest to mo¿liwe do wykonania tylko przez kwali-
fikowany serwis po zdjêciu obudowy.

4. W ¿adnym wypadku nie wolno u¿ytkownikowi demontowaæ obu-
dowy zasilacza ani w ¿aden inny sposób dostawaæ siê do �rodka ze
wzglêdu na istnienie wewn¹trz zasilacza miejsc o napiêciu niebezpiecz-
nym dla ¿ycia.
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5. Z zasilacza nie nale¿y korzystaæ gdy:
  - wej�ciowy kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony,
  - wska�niki na panelu czo³owym zasilacza fukcjonuj¹ inaczej ni¿
     podano w opisie,
  - zasilacz pracuje nieprawid³owo.
6. W przypadku nieprawid³owego funkcjonowania zasilacza nale¿y
skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ lub bezpo�rednio z producentem.

INSTALACJA

1. Lokalizacja.
Zasilacz powinien zostaæ umieszczony w miejscu suchym, nie ograniczaj¹-
cym swobodnego przep³ywu powietrza wokó³ niego, gdzie powietrze nie
zawiera py³ów i substancji zwiêkszaj¹cych korozjê. Temperatura otocze-
nia nie powinna byæ mniejsza ni¿ 00C, a nie mo¿e przekraczaæ 400C.

2.Pod³¹czenie do sieci energetycznej.
Zasilacz nale¿y pod³¹czyæ do gniazda z bolcem ochronnym, a gniazdo
powinno byæ umieszczone w ³atwo dostêpnym miejscu.

Zalecamy rezygnacjê z instalacji listwy przeciwzak³óceniowej
razem z zasilaczem awaryjnym.Wszystkie jej funkcje spe³nia
UPS. Jednak w przypadku u¿ycia listwy nale¿y bezwzglêdnie
zainstalowaæ j¹ przed zasilaczem awaryjnym!
Dla zwiêkszenia odporno�ci na zak³ócenia d³ugo�æ przewodów
przy³¹czenia obci¹¿enia nie powinna przekraczaæ 10 m.
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LISTWA
PRZECIWZAK£ÓCENIOWA

UPS

ZESTAW KOMPUTEROWY
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Uwaga !!!

UPS wyposa¿ony jest w jeden bezpiecznik sieciowy, znajduj¹cy siê na
przewodzie fazowym. Prawid³owo zainstalowany UPS musi byæ pod³¹-
czony do gniazda sieciowego zaopatrzonego w bolec ochronny.
Przewód fazowy w gnie�dzie sieciowym powinien znajdowaæ siê z lewej
strony patrz¹c na gniazdo gdy bolec ochronny jest u góry .

Opis gniazda sieciowego i wyj�ciowego.

PE
Bolec ochronny

F
Przewód fazowy

N
Przewód neutralny
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Ares 300

Dioda LED zielona
(ZASILANIE WEJ�CIA)

Dioda LED czerwona
(PRACA AWARYJNA)

Dioda LED ¿ó³ta
(ZASILANIE WYJ�CIA)

Przycisk za³¹czenia
(W£¥CZENIE ZASILACZA)

Przycisk wy³¹czenia
(WY£¥CZENIE ZASILACZA)

Widok zasilacza z przodu.

3. Uruchomienie zasilacza

Pod³¹czyæ wtyczkê sieciow¹ zasilacza do gniazda zasilania sieciowego. Na
p³ycie czo³owej powinna zapaliæ siê zielona dioda LED. Nastênie pod³¹czyæ
odbiornik (np. komputer) do gniazda sieciowego z ty³u zasilacza. Po za�wie-
ceniu siê zielonej diody LED ("ZASILANIE WEJ�CIA") nale¿y nacisn¹æ
przycisk "1" na p³ycie czo³owej. Nastêpuje za³¹czenie napiêcia na gniazda
wyj�ciowe. Przycisk "0" s³u¿y do wy³¹czania napiêcia wyj�ciowego.
W czasie normalnej eksploatacji zasilane systemy komputerowe za³¹cza siê
przyciskami na p³ycie czo³owej zasilacza.
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Widok ty³u zasilacza.

W przypadku braku napiêcia w sieci lub jego spadku poni¿ej 170V zasilacz
automatycznie przechodzi na pracê bateryjn¹. Sygnalizowane jest to sygna-
³em d�wiêkowym oraz �wieceniem czerwonej diody LED.

W czasie pracy awaryjnej na 1 minutê przed jej koñcem generowany jest
sygna³ d�wiêkowy informuj¹cy o konieczno�ci bezzw³ocznego zakoñczenia
pracy. Po ca³kowitym roz³adowaniu akumulatorów zasilacz wy³¹czy siê sa-
moczynnie.

Gniazda wyj�ciowe
z bolcem
uziemiaj¹cym

Bezpiecznik
sieciowy
(topikowy)

Tabliczka
znamionowa

Gniazdo sieciowe
wej�ciowe
(przewód
zasilaj¹cy)

Gniazda wyj�ciowe
z bolcem uziemiaj¹cym

Bezpiecznik sieciowy
(topikowy)

Tabliczka
znamionowa

Przewód sieciowy

Ares 300 (4,5Ah) Ares 300, Ares 500
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Firma Fideltronik zaleca, aby d³ugo�æ odbiorczej instalacji elektrycz-
nej nie przekracza³a 10 m.
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4. Pod³¹czenie zastawu komputerowego.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzeñ komputerowych nale¿y sprawdziæ, czy zasi-
lacz nie bêdzie przeci¹¿ony. Nale¿y w tym celu dobraæ sumaryczn¹  moc
odbiorników w [VA], tak aby nie przekracza³a 80% mocy znamionowej
zasilacza dla instalacji typowych lub 70% dla instalacji szczególnie wa¿nych.

Do wyj�cia zasilacza nie wolno pod³¹czaæ drukarki laserowej za
wzglêdu na jej wysoki pobór mocy.

5. Za³¹czanie zestawu komputerowego.
Zaleca siê,  aby w pierwszej kolejno�ci za³¹czaæ wyj�cie zasilacza awaryj-
nego, a nastêpnie w³¹czaæ poszczególne odbiorniki (monitor, komputer, dru-
karka itd.).
W przypadku przepalenia bezpiecznika sieciowego u¿ytkownik mo¿e go
wymieniæ na nowy (bezpiecznik topikowy 3,15 A ZW£OCZNY). Przy-
czyn¹ jego przepalenia mo¿e byæ jednoczesne za³¹czenie systemu kompute-
rowego wraz z �zimnym� monitorem kolorowym, powoduj¹cym chwilowe
przeci¹¿enie.

6. Wstêpne  na³adowanie akumulatora wewnêtrznego.
Zasilacz awaryjny jest dostarczony przez producenta z ca³kowicie na³adowa-
nym akumulatorem. Jednak w czasie transportu i przechowywania nastepuje
powolne samoroz³adowanie akumulatora. Po w³¹czeniu zasilacza do sieci
energetycznej zapala siê na p³ycie czo³owej zielona dioda . Oznacza to ¿e
nastêpuje ³adowanie akumulatora bez wzglêdu na to czy wyj�cie jest za³¹czo-
ne czy te¿ nie. Po oko³o 12 godzinach akumulator zostanie ca³kowicie na³a-
dowany. Przy nieca³kowicie na³adowanym akumulatorze praca zasilacza jest
mo¿liwa, jednak czas podtrzymania zestawu komputerowego jest ni¿szy od
nominalnego.
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EKSPLOATACJA

1.Praca sieciowa.

2. Praca AVR (oprócz  FTP-300-01 BA).

Zasilacz awaryjny przy obni¿eniu siê napiêcia zasilaj¹cego poni¿ej 190V
przechodzi w tryb pracy AVR . Znaczy to, ¿e napiêcie wyj�ciowe jest pod-
noszone do warto�ci 220V bez czerpania energii z akumulatora. Ten stan
pracy nie jest sygnalizowany przez zasilacz.

Po w³¹czeniu wtyczki sieciowej zasilacza do gniazda, na p³ycie czo³o-
wej zapala siê dioda zielona ZASILANIE WEJ�CIA. Zasilacz pracuje, aku-
mulator jest ³adowany.

Gdy napiêcie w sieci jest poprawne to przyciskiem        za³¹cza siê
napiêcie na gniazdo wyj�ciowe. Po za³¹czeniu zapala siê dioda  ZASILANIE
WYJ�CIA  Z SIECI, dioda ¿ó³ta.

Przycisk       s³u¿y do wy³¹czania napiêcia wyj�ciowego, co sygnalizuje
zga�niêcie diody  ZASILANIE WYJ�CIA Z SIECI.

Gdy napiêcie w sieci jest ni¿sze ni¿ 180V to dioda ZASILANIE WEJ-
�CIA  nie �wieci siê oraz s³ychaæ dwa impulsy d�wiêkowe. Jest to stan za
niskiego napiêcia w sieci. Wyj�cie nie daje siê w³¹czyæ klawiszem         .
Wówczas jedyn¹ metod¹ za³¹czenia wyj�cia zasilacza jest �start wymuszony�.

Gdy napiêcie w sieci jest wy¿sze ni¿ 264Vto dioda ZASILANIE WEJ-
�CIA  nie �wieci siê oraz s³ychaæ cztery impulsy d�wiêkowe. Jest to stan za
wysokiego napiêcia w sieci. Wyj�cie nie daje siê w³¹czyæ klawiszem        .
Wówczas jedyn¹ metod¹ za³¹czenia wyj�cia zasilacza jest �start wymuszony�.
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3. Praca  awaryjna.

W przypadku braku napiêcia w sieci, jego spadku poni¿ej 170V lub wzrostu
powy¿ej 264V zasilacz automatycznie przechodzi na pracê akumulatorow¹.
Sygnalizowane jest to sygna³em d�wiêkowym oraz �wieceniem diody ozna-
czonej ZASILANIE WYJ�CIA Z BATERII, dioda czerwona.

Przyczyn¹ prze³¹czenia na pracê awaryjn¹ mo¿e byæ równie¿ nieprawid³owy
kszta³t przebiegu sinusoidalnego , przebiegi niesinusoidalne, nieprawid³owa
czêstotliwo�æ lub wystêpowanie przepiêæ i zak³óceñ w sieci energetycznej.
Z tych wzglêdów zasilacz nie wspó³pracuje z niektórymi spalinowymi gene-
ratorami pr¹dotwórczymi.

W czasie pracy awaryjnej na 1 minutê przed jej koñcem generowany jest
ci¹g³y sygna³ d�wiêkowy informuj¹cy o konieczno�ci bezzw³ocznego za-
koñczenia pracy. Po ca³kowitym roz³adowaniu akumulatora zasilacz wy³¹-
czy siê samoczynnie.

Czas pracy 1min. po sygnale roz³adowania akumulatora gwaranto-
wany jest tylko w przypadku rozpoczêcia pracy awaryjnej przy ca³ko-
wicie na³adowanym akumulatorze.

Podczas pracy awaryjnej nie wolno pod³¹czaæ do wyj�cia zasilacza
¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ, gdy¿ grozi to wy³¹czeniem urz¹dzeñ
ju¿ pracuj¹cych lub restartem komputera .
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4. Wymuszony start zasilacza.

Zasilacze ARES300 i 500 daj¹ mo¿liwo�æ za³¹czenia pracy awaryjnej nawet
przy braku napiêcia w sieci zasilaj¹cej. W tym celu nale¿y:
 - ograniczyæ obci¹¿enie wyj�cia do minimum (np. wy³¹czyæ drukarkê,
    monitor),
 - nacisn¹æ przycisk na p³ycie czo³owej oznaczony         na  czas  ok. 3 s.

W przypadku problemów ze startem zasilacza nale¿y zmniejszyæ obci¹¿enie.
Po starcie zasilacza mo¿na stopniowo do³¹czaæ  urz¹dzenia.

5. Przeci¹¿enie zasilacza.

W czasie pracy w trybie sieciowym kabel sieciowy jest zabezpieczony bez-
piecznikiem topikowym. Bezpiecznik ten znajduje siê na przewodzie fazo-
wym. W przypadku przepalenia siê bezpiecznika dostêpnego na tylnej �cian-
ce zasilacza u¿ytkownik mo¿e go wymieniæ na nowy o identycznych para-
metrach. Je¿eli jednak bezpiecznik ulegnie ponownemu przepaleniu nale¿y
zasilacz dostarczyæ do jednego z punktów serwisowych.
Przy trwa³ym przeci¹¿eniu zasilacza podczas pracy bateryjnej zasilacz wy³¹-
cza siê. Czas po jakim nastêpuje wy³¹czenie zale¿ny jest od wielko�ci prze-
ci¹¿enia i wynosi 8 s dla 10% przeci¹¿enia i maleje ze wzrostem przci¹¿enia.
Stan przeci¹¿enia zasilacza sygnalizowany jest przerywanym sygna³em
d�wiêkowym.
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TABELA 1.  Progi prze³¹czeñ zasilaczy awaryjnych.

6. Trwa³o�æ akumulatorów wewnêtrznych.

Trwa³o�æ wewnêtrznego akumulatora zale¿y od warunków pracy i przecho-
wywania zasilacza. Przy pracy w ch³odnym i suchym miejscu trwa³o�æ aku-
mulatora wynosi kilka lat. Trwa³o�æ akumulatora znacznie zmniejsza siê je�li
temperatura pracy zasilacza jest wy¿sza ni¿ 40oC.

Niedopuszczanie do ca³kowitego roz³adowania akumulatora
przed³u¿a w sposób znacz¹cy jego ¿ywotno�æ. Po roz³adowaniu
akumulatora nale¿y d¹¿yæ do jak najszybszego jego na³adowa-
nia przez pozostawienie zasialcza w³¹czonego do sieci. Pozosta-
wienie akumulatora w stanie niena³adowanym na d³u¿ej ni¿ 3
dni mo¿e prowadziæ do jego nieodwracalnego zniszczenia.

7. Przechowywanie.
Zasilacz nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach suchych w temperaturze
nie ni¿szej ni¿ 0oC i nie wy¿szej ni¿ 40oC, w atmosferze wolnej od substancji
¿r¹cych i ich par. Co 3 miesi¹ce nale¿y na³adowaæ akumulatory przez
w³¹czenie urz¹dzenia do sieci na okres nie krótszy ni¿ 12 godzin.

U
W
A
G
A



13

TABELA 2. Sygnalizacje w zasilaczu  ARES 300 i 500.

Tryb STAN WEJ�CIE AWARIA WYJ�CIE Sygna³
pracy WYJ�CIA LED LED LED d�wiêkowy

zielony czerwony ¿ó³ty

SIEÆ
POPRAWNA     0 zielono brak brak brak

SIEÆ
NISKA     0 brak brak brak _ _15s_ _15s_ _

SIEÆ
WYSOKA     0 brak brak brak _ _ _ _10s_ _ _ _

PRACA
SIECIOWA     1 zielono brak ¿ó³to brak

PRACA    15s

BATERYJNA     1 brak czerwono ¿ó³to 5s_ _ _ _15s _15s_

PRACA BAT.
akumulator 1 minuta
roz³adowany     1 brak czerwono ¿ó³to ______________

PRACA BAT.
Przeci¹¿enie 1-8 s

zasilacza     1 brak czerwono ¿ó³to _ _ _ _ _ _ _ _ _
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TABELA 3.Parametry techniczne zasilacza ARES 300 (4,5 Ah).
ARES 300

Model MODEL: FTP 300-01 (4,5Ah)

Zakres wej�ciowy 220V-240VAC

napiêcia znamionowego pojedyncza faza, 50Hz

Znamionowy pr¹d
wej�ciowy 1,3A

Zabezpieczenie bezpiecznik topikowy
na wej�ciu WTAT 3,15A zw³oczny

Obci¹¿enie
dla P.F.=0,6 300VA  180W

Napiêcie wyj�ciowe:
praca sieciowa 190V - 264V +/-3V AC
praca bateryjna 230V +/-10%

przybli¿ona sinusoida
zsynchronizowana z sieci¹

Czêstotliwo�æ przy 50Hz +/-1%
pracy bateryjnej

Napiêcia prze³./powr.
           sieæ Ö AVR 190V / 200V +/-3V
          sieæ Ö bateria 170V / 200V +/-3V
         AVR Ö bateria 170V / 180V +/-3V
          sieæ Ö bateria 264V / 258V +/-3V

Czas prze³¹czania maks. 4ms

Zastosowane baterie CSB 4,5Ah 12V - 1 szt.
Czas pracy bateryjnej
              - 100% obc. 1,5 min
              -   80% obc. 3,5 min
                - 50% obc. 7 min

Temperatura pracy 0oC - 40oC

Wymiary:    d³ugo�æ 345 mm
                wysoko�æ 155 mm
                szeroko�æ 85 mm
Waga 6 kg
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TABELA 3.Parametry techniczne zasilacza ARES 300 bez AVR.
ARES 300

Model MODEL: FTP 300-01-BA

Zakres wej�ciowy 220V-240VAC

napiêcia znamionowego pojedyncza faza, 50Hz

Znamionowy pr¹d
wej�ciowy 1,3A

Zabezpieczenie bezpiecznik topikowy
na wej�ciu WTAT 3,15A zw³oczny

Obci¹¿enie
dla P.F.=0,6 300VA  180W

Napiêcie wyj�ciowe:
praca sieciowa 180V - 264V +/-3V AC
praca bateryjna 230V +/-10%

przybli¿ona sinusoida
zsynchronizowana z sieci¹

Czêstotliwo�æ przy 50Hz +/-1%
pracy bateryjnej

Napiêcia prze³./powr.
          sieæ Ö bateria 180V / 190V +/-3V
          sieæ Ö bateria 264V / 258V +/-3V

Czas prze³¹czania maks. 4ms

Zastosowane baterie CSB 7Ah 12V - 1 szt.
Czas pracy bateryjnej
              - 100% obc. 5 min
              -   80% obc. 10 min
                - 50% obc. 24 min

Temperatura pracy 0oC - 40oC

Wymiary:    d³ugo�æ 345 mm
                wysoko�æ 155 mm
                szeroko�æ 85 mm
Waga ok. 7 kg
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Producent zastrzega sobie prawo zmian w/w danych bez osobnego
powiadomienia.

TABELA 4.Parametry techniczne zasilaczy ARES 300 i 500 AVR.
 ARES 300    ARES 500

Model MODEL: FTP 300-01       MODEL: FTP 500-02

Zakres wej�ciowy 220V-240VAC        220V-240VAC

napiêcia znamionowego pojedyncza faza, 50Hz  pojedyncza faza, 50Hz

Znamionowy pr¹d
wej�ciowy 1,3A 2,3A

Zabezpieczenie bezpiecznik topikowy  bezpiecznik topikowy
na wej�ciu WTAT 3,15A zw³oczny      WTAT 3,15A zw³oczny

Obci¹¿enie
 dla P.F.=0,6 300VA  180W 500VA 300W

Napiêcie wyj�ciowe:
praca sieciowa i AVR 190V - 264V +/-3V AC 190V - 264V +/-3V AC
praca bateryjna 230V +/-10% 230V +/-10%
                                 schodkowa aproksymacja  schodkowa oproksymacja

                                    sinusoidy                          sinusoidy

Czêstotliwo�æ przy 50Hz +/-1% 50Hz +/-1%
pracy bateryjnej

Napiêcia prze³./powr.
            sieæ Ö AVR 190V / 200V +/-3V 190V / 200V +/-3V
          sieæ Ö bateria 170V / 200V +/-3V 170V / 200V +/-3V
        AVR Ö bateria 170V / 180V +/-3V 170V / 180V +/-3V
          sieæ Ö bateria 264V / 258V +/-3V 264V / 258V +/-3V

Czas prze³¹czania maks. 4ms maks. 4ms

Zastosowane baterie CSB 7Ah 12V - 1 szt. CSB 7Ah 12V - 1 szt.
Czas pracy bateryjnej
              - 100% obc. 5 min 1,5 min
              -   80% obc. 10 min 2,5 min
                - 50% obc. 24 min 8 min
Temperatura pracy 0oC - 40oC 0oC - 40oC

Wymiary:    d³ugo�æ 345 mm 345 mm
                wysoko�æ 155 mm 155 mm
                szeroko�æ 85 mm 85 mm
Waga 7 kg 7 kg




