
Лiнiйно-iнтерактивне 
джерело безперебiйного 

живлення 

LOGIC<?)POWER 

КЕРIВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 

LPY-W-PSW-1 000VA+ 

LPY-W-PSW-1500VA+ 

LPY-W-PSW-2000VA+ 

LPY-W-PSW-2500VA+ 
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Шановний покупець! 

Джерело безперебiйного живлення компанi'i LogicPower забезпечу€ довгостроковий захист 

комп'ютерного та iншого електронного обладнання вiд перебо'iв в електропостачаннi, 

зниження напруги в мережi, короткочасних провалiв напруги, стрибкiв напруги та струму. 

ДБЖ вiдфiльтрову€ перешкоди в мережi електроживлення та оберiга€ обладнання вiд 

небезпечних впливiв. ДБЖ забезпечу€ безперебiйну подачу живлення вiд батаре'i доки не 

буде вiдновлене живлення мережi iз прийнятними характеристиками. 

Збережiть дане керiвництво 
Дане керiвництво мiстить важливi iнструкцii, що повиннi бути дотриманi при 

встановленнi та технiчному обслуговуваннi ДБЖ. В ньому також мiститься 

необхiдна iнформацiя щодо правильно'i експлуатацii ДБЖ. Перед тим як 

виконувати встановлення та запуск ДБЖ, уважно прочитайте дане 

керiвництво. Збережiть його для вирiшення проблем у майбутньому. 

Правила технiки безпеки 

Знання та дотримання правил безпеки та попереджень, що описанi в даному 

керiвництвi € 

€ДИНОЮ УМОВОЮ, 
що дозволя€ запобiгти небезпечних ситуацiй при встановленнi, технiчному 

обслуговуваннi i експлуатацi'i обладнання, а також для забезпечення 

максимально'i надiйностi системи ДБЖ. 

Компанiя LogicPower знiма€ з себе вiдповiдальнiсть у випадку недотримання користувачем 

правил, внесення змiн в конструкцiю виробу та неналежного використання ДБЖ. 

У зв'язку з можливим вдосконаленням пристрою в майбутньому, технiчна iнформацiя, що 

мiститься в даному керiвництвi, може бути змiнена без попереднього повiдомлення. 

Увага! Iснуе риэик враження електричним струмом 
В ДБЖ наявна потенцiально небезпечна напргуга. Не розбирайте ДБЖ - всерединi 

пристрою нема€ компонентiв, що обслуговуються користувачем. 

Bci роботи з технiчного та сервiсного обслуговування (за винятком замiни 

батарей) повиннi виконуватися тiльки квалiфiкованим персоналом, 

що пройшов навчання. 

Увага! 
Недотримання правил технiки безпеки може привести до 

виходу обладнання з ладу. 
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Попередження з технiки безпеки 
Увага! Щоб запобirти ризику пожежi або ураження електричним струмом, 

розташуйте пристрiй у внутрiшньому примiщеннi з регульованою температурою i 

вологiстю (див. технiчну характеристику по обмеженням температури i вологостi). 

Увага! Щоб уникнути перегрiву ДБЖ, не накривайте охолоджуючi вентиляцiйнi 

отвори ДБЖ i не пiддавайте його прямому впливу сонячних променiв, не кладiть його 

поруч з нагрiвальними приладами. 

Увага! Не пiдключайте вiхд ДБЖ до його виходу. 

Увага! Уникайте контакту ДБЖ з рiдиною або будь-якими стороннiми предметами. Не 

ставте посудини з напоями або iншою рiдиною на пристрiй або поруч з ним. 

Увага! У разi аварiйно'i ситуацii, натиснiть на кнопку вiдключення i вiд'еднайте шнур 

електроживлення вiд електромережi. 

Увага! Можливе ураження струмом. Нвiть пiсля вiд'еднання пристрою вiд мережi, 
небезпечна напруга може бути наявною вiд батаре'i. Тому при необхiдностi провести 
роботи з техобслуговування ДБЖ, батарейне живлення слiд вiдключити вi 
позитивного i негативного контактiв батаре'i. 
Увага! Пiдбiр i пiдключення акумуляторно'i батаре'i повиннi виконуватися 
спецiалiстом. 
Дотримуйтесь поляроносri при пiдключеннi батаре"i. 
Увага! Техобслуговування батарей повинно проводитися або контролюватися 
персоналом, що спецалiзуетьсяч на батареях iз дотриманням необхiдних запобiжних 
заходiв. Стороннiм особам не слiд проводити роботу з батареями. 
Увага! Не кидайте батаре'i у вогонь. Вони можуть вибухнути. Не вiдкривайте i не 
пошкоджуйте батаре'i. Акумуляторна кислота небезпечна для шкiри i очей. 
Увага! Вiд'еднайте ДБЖ вiд мережi перед очищенням i не використовуйте засiб в 
аерозолю або миючий засiб. 
Увага! Батарея може становити ризик ураження струмом i короткого замикання. 
Наступнi заоди обережностi слiд взяти до уваги перед замiною батарей: 

1) Знiмiть годинник, кiльця та iнwi металевi предмети.
2) Використовйте iнструменти з iзольованими ручками.
3) Надягнiть резиновi перчатки i спецiальний захисний одяг.
4) Не кладiть металеввi iнструменти на контакти батарей.

Вiд'еднайте джерело живлення перед з'еднанням або роз'еднанням клем батарей. 

Технiчне обслуговування 

Профiлактичне обслуговування эабеэпечуЕ: довгий термiн служби ДБЖ. 

Будь ласка, кожен мiсяць перевiряйте: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

fJ 

що вентиляцiйнi отвори в корпусi не заблокованi; 
що поверхня ДБЖ не покрита пилом; 
чи надiйно пiд'еднанi вхiднi i вихiднi дроти та дроти, що з'еднують батаре'i, чи в 
нормальному станi 'ix iзоляцiя; 
що вологiсть повiтря у допустимих нормах; 
увiмкнiть ДБЖ в режим живлення вiд батаре'i приблизно на 5 хвилин. Якщо за 
цей час немае жодних сигналiв вiд ДБЖ, то воно справне; якщо е сигнальне 
повiдомлення, будь ласка, зв'яжiться iз сервiсним центром. 
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ДIНЕРЕПО &Е3ПЕРЕ&IЙНОrо IНИВПЕННR 
• •• 

1з правильною синусо1дою 
Особливостi виробу 

• Холодний старт
• Настiнне крiплення
• Мiкропроцесорне керування
• Широкий дiапаэон вхiдноУ напруги
• Автоматичне регулювання напруги (AVR)
• Захист вiд короткого эамикання i ниэькоУ напруги
• Захист вiд iмпульсних переwкод та скачкiв напруги

Встановпення та перший запуск

Примiтка: Перед встановленням, будь ласка, огляньте пристрiй.
Переконайтесь, що всерединi упаковки нiщо не пошкоджене.
Розмiщення та умови зберiгання 
Розмiстiть ДБЖ в захищенному вiд надмiрно'i кiлькостi пилу, вентильованому мiсцi.
Будь ласка, розмiстiть ДБЖ на вiдстанi не менше 20 см вiд iнших пристро'iв для запобiгання
перешкод. Використовуйте ДБЖ при вказаних межах температури та вологостi повiтря.
(См. технiчну характеристику.)

Пiдключення до мережi електроживпення i зарядка
Всrавте вилку до розетки. Перед першим викорисrанням слiд
заряжати батарею не менше 10-12 годин. Присrрiй заряджа€ батарею,
доки воно включене до мережi.

УВАГА: НIКОЛИ не пiдключайте навантаження сумарною 
потужнiстю бiльше, нiж потужнiсть ДБЖ. 

Пiд'€Днання 
Пiд'€Днайте шнури до вихiдно'i розетки на заднiй панелi ДБЖ. Просто увiмкнiть електричне 
живлення пристрою ДБЖ та прилади, що пiд'€Днанi до пристрою будуть захищенi вiд 
перенапруження. 

УВАГА: НIКОЛИ не пiд'€Днуйте лазерний принтер або 
сканер до пристрою ДБЖ. Це може призвесrи до пошкодження 
пристрою. 

Увiмкнення/вимкнення пристрою 
Увiмкнiть присrрiй ДБЖ, натиснувши на вимикач. Вимкнiть його, знову натиснувши 
на вимикач. 
Функцiя холодного старту 
Коли ДБЖ вимкнене i напруга в мережi вiдсутня, € можливiсrь холодного старту ДБЖ 
вiд акумулятора. 

* В моделях потужнiстю 500VA забороня&ться використовувати акумулятори
&мнiстю нижче 40 А•год. В моделях потужнiстю вище 500VA забороня&ться

IJ 
використовувати акумулятори &мнiстю нижче 65 А•год.
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Панель управления и индикация 

LOGIC�POWER 
о о 

1. LED дисппей вiдображення режимiв 

о о 

2. Кнопка увiмкнення та вимкнення пристрою 

Вкл./Выкл. 

LPY-W-PSW-1500VA+ 

Панель подключения 

о о 

3 2 

1. Кабель пiд'еднання до мережi 
2. Запобirач 
3. Вентилятор охолодження 
4. Вихiднi розетки 
5. Кнопка выбору струму заряда 

батаре"i• 

о 

о 

0 11111111111111111111 о 

5. Кабель пiдключення акумулятора 11111111111111111111 
о о 

11111111111111111111 
+

6'\

�;�ея_ 

5 
о 

QQ 
о 

•nризначена для перемикання струму заряда
в залежностi вiд емностi використовуваного

ТОК ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ 

iз ДБЖ акумулатора. Перед використанням ДБЖ,
для запобiгання виходу акумулятора з ладу, 
(не гарантiйний випадок), оберiть струм, що вiдповiдае
емностi пiдключеного акумулятора, вiдповiдно
до рекомендацiй в таблицi.

Допустиме використання батарей типу AGM i GEL. 

D

5А 26-75АЧ 

10А 65-120АЧ 

15А 100-200АЧ 

20А 150-250АЧ 
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Модель 

Потужнiсть 
(вольт-ампер) 

Потужнiсть (ват) 

lндикацiя 

Вхiднi напруга 

данi частота 

напруга 
Вихiднi 

частота данi 
форм<1 вихiдно'i 

напруги 

Час перемикання 

Батарея 

Струм заряду батаре°i 

Охолодження 

Габарити 

tl 

LPY-W-PSW-1000VA+ 

IO00VA 

700W 

12V (в комплект не входить) 

10А/20А 

LPY-W-PSW-1500VA+ LPY-W-PSW-2000VA+ LPY-W-PSW-2500VA+ 

1500VA 2000VA 2500VA 

1050W 1400W 1800W 

LED дисплей 

140-275V

45-65 Hz

220V±З% вiд батаре·1 / 190V-245V в режимi AVR 

50/бОНz ± 0.3 Hz 

правильна синусо"iда 

< 4 ms 

24V (в комплект не входить) 

10А/15А 10А/20А 

Активна система охолодження 

З10х312х167 
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