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Ď čakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre kúpu invertora KUMER-KSTR10. Odporú ame, aby ste si
čpozorne preštudovali tieto pokyny ešte pred za iatkom inštalácie a uvedením do prevádzky.

Pokyny uvedené v tomto návode platia pre nasledovné typy zariadení :

KUMER-KSTR10 2406TLF KUMER-KSTR10.E 2406TLF KUMER-KSTR10.S 2406TLF – 24V=/230V~50Hz (600VA)
KUMER-KSTR10 4810TLF KUMER-KSTR10.E 4810TLF KUMER-KSTR10.S 4810TLF – 48V=/230V~50Hz (1kVA)
KUMER-KSTR10 11010TL KUMER-KSTR10.E 11010TL KUMER-KSTR10.S 11010TL – 110V=/230V~50Hz (1kVA)

čvšeobecné ozna enie KSTR10(.E(S)) XXYYTLF znamená :

čKSTR10 = typové ozna enie invertora
E  ľ= invertor je vybavený doh adovou jednotkou PM
S  = invertor s výbavou „E“ + SNMP adaptér

č ťXXYY   = XX ur uje napä ovú radu vstupného napájania
 č= YY ur uje výstupný výkon invertora – YYx100VA

TL  ť= invertor je vybavený kompenzáciou kapacitnej zá aže
F  = invertor je vybavený aktívnym filtrom

čTento návod uložte na bezpe nom mieste pre neskoršie použitie. Pozorne si preštudujte
„ Č čBEZPE NOSTNÉ UPOZORNENIA A  SYMBOLY“  uvedené v kapitole 2 ešte pred za iatkom
inštalácie.

ťNávod   obsahuje   dôležité   pokyny,   ktoré   je   nutné   dodržiava    pri   zabudovaní,   inštalácii,
používaní a údržbe zariadenia.

čPlné pochopenie a dodržiavanie bezpe nostných pokynov a upozornení obsiahnutých v
tomto návode sú JEDINOU  PODMIENKOU č,  aby ste sa vyhli nebezpe ným stavom pri

ľzabudovávaní, inštalácii, prevádzkovaní a údržbe a pre zachovanie maximálnej  spo ahlivosti
systému.

ťV   prípade   poruchy   zariadenia   alebo   zvláštnych   problémov   nie   je   dovolené   vykonáva
ťneautorizované nápravné opatrenia. V takom prípade je nutné kontaktova  zodpovedné oddelenie

ť ďtechnického servisu KUMER a vyžiada  si alšie pokyny.
ťZáruka sa nevz ahuje na chyby spôsobené nesprávnou inštaláciou, chybným používaním,

úpravami vykonanými inou osobou jako autorizovaným agentom alebo abnormálnymi prevádzkovými 
podmienkami.

ľ ťKUMER odmieta  akúko vek zodpovednos  v prípade nedodržania uvedených
pokynov, vykonávania neautorizovaných úprav alebo nesprávneho používania dodaného
zariadenia.

I napriek tomu, že pri zostavovaní tohto návodu bolo vynaložené maximálne úsilie pre
ť ľzaistenie   jeho kompletnosti a presnosti, KUMER nenesie žiadnu zodpovednos  za akéko vek

straty alebo škody vyplývajúce z použitia informácií uvedených v tomto dokumente.
ť ť čTento dokument sa nesmie kopírova  ani reprodukova  bez súhlasu spolo nosti KUMER. 

ťZ dôvodu technických zlepšení môžu by  niektoré informácie uvedené v tomto návode
zmenené bez upozornenia.
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2. ČBEZPE NOSTNÉ UPOZORNENIA A SYMBOLY

Bezpečnostné upozornenia

Text tohto návodu obsahuje upozornenia pred rizikom ohrozenia zdravia, alebo života osôb
ť ča   pred   poškodením   systému   napájania   a   napájanej   zá aže.   Neprekra ujte   tieto  upozornenia,

ľ ľ ťpokia  nie ste si plne vedomí uvedených podmienok alebo pokia  ich nedokážete zvládnu .

č ťNedodržanie týchto upozornení, ktoré poukazujú na nebezpe né situácie, môže ma  za
ťnásledok   zranenie   osôb   a   poškodenie   zariadenia.   Prosíme,   venujte   pozornos    významu

nasledujúcich upozornení a symbolov :

UPOZORNENIE
ňUpozor ujeme na procedúry alebo operácie, ktoré – ak nie sú vykonané správne – môžu
ťspôsobi  zranenie osôb alebo vážne poškodenie systému.

POZNÁMKA
ň ľUpozor ujeme užívate a na dôležitú operáciu alebo procedúru popísanú v tomto návode.

Bezpečnostné symboly

VÝSTRAHA
ť ľZariadenie môže by  poškodené. Pokia  postup alebo operácia nie je vykonaná správne,

ťmôže to vies  k poškodeniu zariadenia.

NEBEZPEČENSTVO – SÚČASTI POD NAPÄTÍM
ť čVz ahuje sa na všetky situácie, kde sa vyskytuje potenciálne nebezpe né napätie.

Všeobecné

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
čAk je napájacie zariadenie v prevádzke, sú niektoré jeho asti pod elektrickým napätím.

ľNedemontujte kryt, vo vnútri zariadenia nie sú žiadne užívate sky servisované diely. Pri
čnedodržaní upozornení hrozí nebezpe enstvo zranenia osôb alebo smrti.

VÝSTRAHA
ľ ťPokia  uvedené procedúry a postupy nie sú presne dodržané, môže dôjs  k poškodeniu

zariadenia.

POZNÁMKA
ť ľNepokúšajte sa vykonáva  servis na zariadení, pokia  nemáte riadne zaškolenie. Všetky

ťpráce týkajúce sa údržby  a servisu dávajte vykonáva  kvalifikovanému, skúsenému   
a kompetentnému servisnému technikovi.
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Riadne kvalifikovaný, skúsený a kompetentný servisn ý technik
je osoba, ktorá :

- je oboznámená   so   zabudovaním, inštaláciou a prevádzkou zariadenia, ktoré sa má
ťinštalova

- ť čje schopná vykona  operácie v súlade s bezpe nostnými technologickými štandardami a je
ť ť ť ťoprávnená a autorizovaná zapína  a vypína  zariadenie, pripája  a odpája  zariadenie od

napätia
- č ľje oboznámená s bezpe nostnými technologickými štandardami z h adiska ošetrovania

ča používania bezpe nostných zariadení
- je vyškolená pre podávanie prvej pomoci
- čprešla školením v spolo nosti KUMER a má na to príslušné potvrdenie

3. ČUR ENÉ POUŽITIE

- činvertor   KUMER-KSTR10 je ur ený pre napájanie zariadení striedavým napätím 230V~50Hz
z technologického  DC  napätia  24, 48, 110V.  KUMER-KSTR10 z jednosmerného napätia vyrába
striedavé 230V~50Hz so sínusovým priebehom a max. výstupným výkonom 1kVA.

- činvertor KUMER-KSTR10 je svojím vyhotovením ur ený pre montáž do 19“ rámov
- činvertor KUMER-KSTR10 je ur ený k tomu, aby bol prevádzkovaný technicky kvalifikovaným

personálom

Technicky kvalifikovaný personál

- ťsú   osoby,  ktoré  (na základe svojho výcviku, skúseností a funkcie, ako aj  znalos ami
čpríslušných noriem, nariadení, zdravotných a bezpe nostných požiadaviek a pracovných
č ť ľpodmienok) sú oprávnené a zodpovedné za bezpe nos  zariadení, a to kedyko vek pri

plnení svojich normálnych povinností. Tieto osoby sú si preto vždy vedomé možných rizík
ťa môžu ich ohlási .

- technické údaje a informácie týkajúce sa pravidiel pre zapájanie sú uvedené na typovom
ťštítku a v tomto dokumente. Je nutné ich prísne dodržiava .

Doprava, skladovanie, vybalenie

- ťzariadenie by sa malo prepravova  tak, aby bolo chránené proti otrasom a nárazom
- čpo as   skladovania   zariadenie   nevyžaduje zvláštne ošetrovanie. Skladujte na suchom

ťmieste, pri teplotách – 40°C – + 70°C, 90% rel. vlhkos
- čzariadenie dopravte na miesto kone nej inštalácie v pôvodnom obale
- ľ ľokamžite po vybalení starostlivo skontrolujte integritu zariadenia. Pokia  zistíte vidite né

poškodenie, nezapájajte zariadenie pod napätie, ale kontaktujte najbližšie servisné
čstredisko spolo nosti KUMER, s.r.o.
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Inštalácia

čNasledujúce pokyny slúžia pre zaistenie bezpe nosti obsluhy a ochranu popisovaného
výrobku a pripojených zariadení :

- čdodržiavajte predpísané preventívne a bezpe nostné pravidlá pre danú aplikáciu
- pri inštalácii zariadenia prísne dodržujte všetky informácie týkajúce sa technických údajov a

prevádzkových stavov, dodržujte všetky upozornenia a postupy predpísané v tomto návode
- čtoto zariadenie je ur ené  pre  používanie  vo  vnútornom  prostredí bez vodivých

č ť čzne is ujúcich látok, ktoré je chránené proti vniknutiu živo íchov
- ťzariadenie nesmie by  umiestnené na priamom slnku alebo v blízkosti iných zdrojov tepla
- ť čzariadenie   musí   ma   dostato nú  ventiláciu.   Prietok vzduchu okolo zariadenia a cez

ťzariadenie nesmie by  blokovaný. Nezakrývajte vetracie otvory. Okolitá teplota by nemala
ťpresiahnu  50°C.

- ťzariadenie nesmie by  umiestnené v nadmerne vlhkom prostredí alebo v blízkosti vody.
ť ťRelatívna vlhkos  by nemala presiahnu  90% pri 20°C.

- ňchrá te   zariadenie   pred   rozliatím   kvapalín   alebo   vniknutím cudzích predmetov do
zariadenia

- č ť čpo skon ení montáže je nutné skontrolova  bezpe nú funkciu uzemnenia
- č ť čizolujte zariadenie od siete a akumulátorov skôr, ako za nete prevádza  inštala né alebo

demontážne  práce,   ako  aj  pred  výmenou   poistiek   alebo   úpravami  už  nainštalovaného
zariadenia

Elektrické zapojenie

- ťvšetky   elektrické   zapojenia   môže   prevádza    iba  riadne  kvalifikovaný, skúsený a
kompetentný servisný technik

- ťpri  práci  so  zdrojovou  sústavou  pod napätím je nutné  dodržiava  príslušné  národné
čbezpe nostné predpisy

- pred uvedením do prevádzky sa uistite, že menovité napätie zariadenia zodpovedá napätiu
miestnej siete

Prevádzka

- tieto pokyny sa týkajú normálnej prevádzky. Špeciálne podmienky prevádzky, ako je test na
ďskrat, test vstupného napätia, at . nie sú v tomto dokumente popísané. Tieto prevádzkové

ťrežimy vyžadujú komplexné znalosti celého systému a môžu ich prevádza  iba riadne
kvalifikovaní, skúsení a kompetentní servisní technici.

- č ťpred zapnutím systému sa obsluha musí ubezpe i , že systém je pripravený k prevádzke
- ťobsluha nesmie prevádza  žiadne práce vo vnútri zariadenia
- servisné práce a údržba zariadenia nie sú popísané v tomto dokumente

VÝSTRAHA
č čZariadenie obsahuje pohyblivé asti – rotujúce asti ventilátora.
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UPOZORNENIE
ťNiektoré vyhotovenia zariadenia môžu obsahova  lítiovú batériu.

Požiarne predpisy

VAROVANIE
ťV prípade vypuknutia požiaru vo vnútri zariadenia, je nutné použi  snehový alebo halónový

hasiaci prístroj. Nevdychujte výpary!

4. POUŽITÉ NORMY A ZHODA

Európske normy
Norma Popis

ČSN EN 60950-1 č č ťZariadenia informa ných technológií. Bezpe nos .
Č ťas  1: Všeobecné požiadavky.

ČSN EN 61000-6-2 Č ťElektromagnetická kompatibilita (EMC). as  6-2: 
ťVšeobecné normy. Odolnos  – priemyselné prostredia.

ľTabu ka 1

ĺňKUMER,  s.r.o. vyhlasuje, že zariadenie  KUMER-KSTR10 sp a požiadavky ustanovené
č č ťnariadeniami vlády . 308/2004 Z. z. a . 194/2005 Z. z., ktoré sa na tento výrobok vz ahujú
č č ča prístroj je bezpe ný pri správnom používaní na ur ený ú el v súlade s návodom na obsluhu.

5. ZÁRUKA

KUMER poskytuje štandardne záruku na všetky svoje produkty 24 mesiacov
ľod dátumu zdanite ného plnenia.

UPOZORNENIE
ťZáruka sa  nevz ahuje na poruchy spôsobené nesprávnou  inštaláciou, chybným

používaním,  úpravami  vykonanými  inou  osobou ako autorizovaným  agentom  alebo
abnormálnymi prevádzkovými podmienkami.
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6. VŠEOBECNÝ POPIS

- vstupné napätie 24VDC, 48VDC, 110VDC
- ťvýstupné napätie 230V~50Hz (do 1kVA) sínus, možnos  paralelného radenia
- galvanické oddelenie výstupu od vstupu
- ťochrana proti pre aženiu, podpätiu na vstupe, skratu na výstupe, tepelná ochrana
- č ť čLED signalizácia (funk nos  meni a)
- LCD zobrazovacia jednotka prevádzkových stavov
- ľdia ková signalizácia – kontakty relé (výpadok invertora), SNMP
- vyhotovenie : 19“ rám, výška 2U (88 mm)

čInvertor KUMER-KSTR10 je ur ený pre napájanie zariadení striedavým napätím 230V~50Hz  
z technologického DC napätia 24, 48, 110 V.   KUMER-KSTR10 z jednosmerného napätia vyrába 

čstriedavé 230V~50Hz so sínusovým priebehom a max. výstupným výkonom 1kVA. Invertory sú ur ené 
pre nasadenie v technologických priestoroch. Pre prípad potreby vyššieho výkonu alebo paralelno-

ťredundantnej prevádzky je možné invertory radi  paralelne.

POZNÁMKA
Paralelné radenie invertorov je možné len s použitím prepojovacieho kábla s externým

č čsynchroniza ným   modulom   KUMER-KSTR.OSCx, kde x znamená po et modulov invertorov
pracujúcich v paralelnej prevádzke.

čKUMER-KSTR10 v autonómnej prevádzke k svojej innosti potrebuje modul KUMER-KSTR.OSC2,
č ť čktorý je sú as ou výbavy invertora. V prípade potreby paralelno-redundantnej prevádzky sta í do 

ť ď čzdrojovej sústavy doplni  alší KUMER-KSTR10. Staršie vyhotovenia majú synchroniza ný modul 
ťzabudovaný vnútri, v prípade potreby paralelno-redundantnej prevádzky je potrebné vykona  zmenu 

zapojenia KUMER – KSTR10 v servisnom stredisku KUMER.

čInvertory KUMER-KSTR10, s príponou F v typovom ozna ení, sú vybavené aktívnym filtrom, ktorý
čú inne zamedzuje prenosu  rušenia  s  obsahom   vyšších harmonických  na vstupné  (napájacie)

čvedenie.   Zabezpe uje  takmer  jednosmerný  odber  prúdu na vstupe invertora pri sínusovom
priebehu výstupného prúdu.

č čInvertory KUMER-KSTR10, s príponou TL v typovom ozna ení, sú vybavené kompenza nou 
ť ť čtlmivkou na kompenzáciu kapacitnej zá aže. Kompenzáciu je možné zapnú  vypína om umiestneným 

na zadnom paneli.

Výstupné napätie je od vstupného galvanicky oddelené. Obe žily výstupného napätia sú
istené internou poistkou. Kovový obal skrinky (kostra) je vodivo spojený s ochrannými (PE) kolíkmi

ča svorkami výstupných rozhraní zemniacimi skrutkami.  Ochranný vodi  PE je interne spojený
čs pracovným nulovým vodi om N.
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Invertory typu KUMER-KSTR10 sa dodávajú v troch výbavách :

1. Základná – KUMER-KSTR10
Invertor KUMER-KSTR10 je vybavený miestnou indikáciou prevádzkových stavov LED diódami,

ľdia kovou signalizáciou  pomocou  bezpotenciálových prepínacích  kontaktov   relé  (invertor  OK).
ňInvertor umož uje paralelnú prevádzku.

2. Rozšírená – KUMER-KSTR10.E
ľInvertor v základnej výbave je rozšírený o doh adový systém PM s LCD zobrazovacou

ľjednotkou   2×16   znakov.   Prostredníctvom  LCD displeja dáva invertor preh adnú informáciu  
o prevádzkových a poruchových stavoch.

3. Rozšírená + SNMP adaptér – KUMER-KSTR10.S
ť ľToto prevedenie v prípade rozšírenej verzie dáva naviac možnos  dia kového monitoringu

č č ťinvertora cez po íta ovú sie  ethernet protokolom 10Base-T/100Base-T prostredníctvom SNMP
agenta posielaním trapov, emailov, prípadne prehliadaním cez WEB rozhranie prostredníctvom
HTTP protokolu.

Meracia jednotka PM

Invertory KUMER-KSTR10 v prípade prevedenia KUMER-KSTR10.E a KUMER-KSTR10.S 
č ľobsahujú meraciu jednotku PM. Meracia jednotka PM zabezpe uje preh adné zobrazenie informácií 

 o prevádzkových a poruchových stavoch  invertora  prostredníctvom  alfanumerického  displeja 
 čLCD 2×16 znakov s podsvietením. Informácia na displeji je rozdelená na dve asti.

V  hornom  riadku  je  vždy zobrazená  hodnota  výstupného napätia a prúdu.   V prípade
ľinvertorových zostáv  pracujúcich v paralelnej  prevádzke a doh adovaných  systémom PSMS4,

ľ ťinformácie  na  zobrazovacej jednotke zobrazujú  ve kos  výstupného napätia invertora  a jeho
ťza aženie v %.

ľ ť ťV spodnom riadku, pri bezporuchovej prevádzke, je zobrazená ve kos  za aženia invertora
formou „bar grafu“ a v %. V prípade poruchového stavu je v spodnom riadku zobrazený typ
poruchy. Ak existuje viac poruchových stavov, tieto sú postupne cyklicky prepínané.

čMeracia jednotka PM meria a vyhodnocuje nasledovné prevádzkové veli iny :

- výstupné napätie
- výstupný prúd
- č ťfunk nos  invertora
- stav interných výstupných poistiek
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SNMP adaptér

ľ ľ č čV prípade potreby dia kového doh adu a monitoringu prostredníctvom po íta ovej siete cez
ťrozhranie Ethernet 10Base-T/100Base-TX je možné zariadenie vybavi  SNMP adaptérom.

SNMP adaptér je nainštalovaný vnútri zariadenia a zvonka nie je prístupný.

ňSNMP Agent umož uje :
- ťzískava  informácie o aktuálnych prevádzkových hodnotách a stavoch zdrojovej sústavy

pomocou protokolu SNMP a MODBUS
- ťzískava  informácie o aktuálnych prevádzkových hodnotách a stavoch zdrojovej sústavy

č ň čpomocou protokolu HTTP, o umož uje ich zobrazovanie štandardným WEB prehliada om.
ľ ľPrístup na WEB stránky je chránený užívate ským nastavite ným heslom.  Cez WEB

stránku je prístupný Event Log, ktorý zaznamenáva 128 udalostí.
- ťzasiela  SNMP trapy do NMS (Network Management System). Integráciu SNMP Agenta do

NMS  (Network  Management  System),   napr.  HP Open  View,   SunNet  Manager, Tivoli
ťManagement Enviroment Base je  možné vykona  pomocou SW  vybavenia, ktoré je

č ťsú as ou dodávky SNMP Agenta.
- ťzasiela  alarmy emailom
- ťv prípade použitia externej Mail-SMS brány je možné rozosiela  alarmy pomocou SMS
- ň ť ťumož uje aktualizova  softvérovú konfiguráciu zdroja cez ethernetovú sie  (len SNMP ver. 6).

Prevádzkové a poruchové stavy zobrazované na LCD  displeji  a poskytované aj
čprostredníctvom SNMP adaptéra   nájdete v asti   „13 PREVÁDZKOVÉ STAVY A RIEŠENIE

PROBLÉMOV“.
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7. MECHANICKÁ KONŠTRUKCIA

čInvertor je svojim prevedením ur ený pre montáž do 19“ rámov – výška invertora je 2U
 č(88 mm). Skrinka invertora je kovová (hliník). Na bo ných stranách skrinky je perforácia pre prúdenie

čchladiaceho vzduchu. Chladenie invertora je zabezpe ené núteným obehom vzduchu. Vzduch je
čnasávaný po bokoch invertora a vytlá aný na zadnom paneli invertora.

č ľNa elnom paneli sú umiestnené : odnímate ný konektor pre pripojenie napájania, konektor
čsignalizácie, systémové konektory a tiež ovládacie a signaliza né prvky (LCD displej, LED). Svorky

ň čvstupu umož ujú pripojenie vodi ov s prierezom do 16 mm2.

ťNa zadnom paneli  sa nachádzajú výstupné sie ové zásuvky  230V~50Hz.  Na zadnom
ňpaneli sa tiež nachádza uzem ovacia skrutka M4 na doplnkové uzemnenie zariadenia.

čNá rt invertora s popisom jednotlivých prvkov je znázornený na obrázku  7.1. Osadenie
jednotlivých prvkov je nasledovné :

ľPredný panel (postupne z ava) :

1 č- LCD zobrazovacia jednotka (len verzie s ozna ením KUMER-KSTR10.E a KUMER-KSTR10.S)
2 ť- priestor svoriek 230V~50Hz pre pripojenie zá aže – vyhradené pre použitie v budúcnosti
3 ť ľ- konektor „Prog.“ pre možnos  nahratia nového SW pre doh adovú jednotku PM
4 - konektor „Ethernet“ pre pripojenie SNMP adaptéra k ethernetovej sieti
5 č- konektor „OSC“ pre pripojenie synchroniza ného modulu KUMER-KSTR.OSCx
6 - ovládací prvok pre reguláciu výstupného napätia
7 č č- tla idlo „ON“ so zelenou indika nou LED – štart invertora
8 č č č- tla idlo „OFF“ s ervenou indika nou LED – vypnutie invertora
9 č- konektor „Sign“ – signaliza ný bezpotenciálový prepínací kontakt relé – invertor OK
10 - konektor „Ext.“ – konektor vyhradený pre použitie v budúcnosti
11 - konektor napájania „DC INPUT“

Zadný panel :

12 - ventilátor
13 č- vypína  kompenzácie
14 - 2x zásuvka s výstupným napätím 230V~50Hz
15 - 2x EURO zásuvka s výstupným napätím 230V~50Hz
16 ň- uzem ovacia skrutka

ľNa pripojenie dia kovej signalizácie („Sign“) je použitý konektor typu RJ12. Na pripojenie
siete ethernet („Ethernet“) je použitý konektor typu RJ45. Zapojenie konektora „Sign.“ nájdete 
v kapitole „8. SIGNALIZÁCIA“.
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čObr. 7.1 – ná rt invertora KUMER-KSTR10
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Popis výkonových konektorov a svoriek :

a) b)

c)

Obr. 7.2 – výkonové konektory invertora
a – čvstupný konektor (na elnom paneli)
b – výstupné zásuvky (na zadnom paneli)
c – výstupný konektor typu EURO (na zadnom paneli)

Vstupné svorky DC INPUT :

+ – kladný pól vstupného DC napájania
– – záporný pól vstupného DC napájania

Výstupné konektory a svorky OUTPUT 230V~50Hz     :

L – čfázový vodi  výstupného napätia 230V~50Hz
N – čpracovný vodi  N výstupného napätia 230V~50Hz
PE – čochranný vodi  PE výstupného napätia 230V~50Hz

(PE interne prepojený s N a je spojený s kovovým obalom invertora)
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8. SIGNALIZÁCIA

č ľSignalizácia invertora je zabezpe ená miestne a dia kovo.

Miestna signalizácia

čMiestnu signalizáciu zabezpe ujú dve LED diódy a údaje na LCD displeji :

- zelená – ťinvertor beží, indikuje prítomnos  výstupného napätia
č čNachádza sa nad tla idlom s ozna ením „ON“.

č- ervená – č činvertor je blokovaný. Nachádza sa nad tla idlom s ozna ením „OFF“

Prevádzkové a poruchové stavy zobrazované  na  LCD displeji  (a poskytované aj
čprostredníctvom SNMP adaptéra) nájdete v asti   „13  PREVÁDZKOVÉ STAVY A RIEŠENIE

PROBLÉMOV“.

Diaľková signalizácia

ľ ň ľ ť ľ čDia ková signalizácia umož uje vzdialenému doh adu získa  preh ad o innosti invertora.
ľ čDia ková signalizácia prevádzkových a poruchových stavov je zabezpe ená cez bezpotenciálový

ť čprepínací kontakt relé (konektor „Sign.“). Maximálne dovolené za aženie kontaktov signaliza ných
relé je 1A/30VDC, 0,3A/60VDC.

Zapojenie  konektora   „Sign.“  je znázornené  na obrázku  8.1 a signalizované stavy sú
ľ čuvedené  v  tabu ke 2.   Kontakty signaliza ného  konektora  sú na obrázku znázornené  

v bezporuchovom stave.

č ľObr. 8.1 – zapojenie konektora „Sign.“ – elný poh ad

Stav kontaktov konektora Sign.
Význam

kontakty 1, 2 kontakty 2, 3

ROZPOJENÉ SPOJENÉ činvertor je funk ný

SPOJENÉ ROZPOJENÉ výpadok invertora

kontakty 4, 5, 6 nepoužité

ľ ľTabu ka 2 – stavy dia kovej signalizácie

čDokument . 250414 R1
čstrana .15 z 28 strán

Užívateľská príru čka Invertor KUMER-KSTR10



9. INŠTALÁCIA KUMER-KSTR10

- čpred inštaláciou sa uistite, že istenie vstupu a výstupu a vypína  kompenzácie sú v polohe
„0“ (vypnuté)

UPOZORNENIE
č ť čPri prevádzke invertora je potrebné  na zadnej a bo ných stranách  ponecha  dostato ný

čpriestor pre zabezpe enie prúdenia vzduchu. Nezakrývajte perforáciu skrinky invertora !

- činvertor je svojim prevedením ur ený pre montáž do 19“ rámov – výška invertora je 2U 
ď(88 mm). Invertor osa te do 19“ rámu a dôkladne upevnite skrutkami ešte pred jeho pripojením

a uvedením do prevádzky.

UPOZORNENIE
ť čInvertor musí by  uzemnený. Obal skrinky je uzemnený ochranným vodi om PE výstupných

svoriek,   zásuviek a EURO konektorov. ťDoplnkové uzemnenie je možné realizova
čprostredníctvom zemniacej skrutky M4 umiestnenej na zadnej stene invertora, vodi om s

minimálnym prierezom 2,5 mm2.
čPri osádzaní zariadenia do 19“ rámu odporú ame, aby jedna zo štyroch klietkových matíc

ň čbola uzem ovacia (klietková matica M6 2094.200 RITTAL), ktorá je ur ená pre spojenie
zariadenia s kostrou skrine (riešenie doplnkového uzemnenia zariadenia).

- pripojte vidlice a EURO konektory výstupného napätia. Výstupné zásuvky a EURO zásuvky
čsú ozna ené „OUTPUT 230V~50 Hz“ a sú umiestnené na zadnom paneli.

- č ť čvýstup invertora odporú ame isti  externým istením (poistkami, alebo isti mi s charakteristikou B).
č ľOdporú ané istenie pre jednotlivé typy KUMER-KSTR10 je uvedené v tabu ke 3.

UPOZORNENIE
ť čNapájanie   invertora   je  potrebné   isti   externým   istením (poistkami, alebo DC isti mi

s charakteristikou B).

č ťOdporú ame realizova  istenie v oboch póloch napájania. V prípade jednopólového istenia,
ťje potrebné realizova  istenie v kladnom póle. V prípade, že v inštalovanom systéme je

č ťuzemnený kladný pól napätia (napr. 48 V telekomunika né systémy) je potrebné realizova
č čistenie v zápornom póle. Odporú ané istenia a minimálne prierezy vodi ov pre jednotlivé

ľtypy KUMER-KSTR10 sú uvedené v tabu ke 3.

- č ľ č č čpripojte napájacie vodi e do odnímate nej asti konektora ozna eného „DC INPUT“ ( elný
ň ť čpanel)   a   dôkladne   dotiahnite.   Svorky  vstupného   konektora  umož ujú   pripoji    vodi e

s prierezom 16 mm2 č č ť č. Pri použití lankových vodi ov odporú ame použi  ukon ovacie dutinky.

UPOZORNENIE
Pri zapájaní vstupných svoriek invertora dodržte predpísanú polaritu. Vstup invertora nie je

ť čchránený proti prepólovaniu ! Nedodržanie polarity, môže spôsobi  zni enie invertora.
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- ň ľ č ť čzasu te odnímate nú as  vstupného konektora (s pripojenými vodi mi) do jeho pevnej
časti v KUMER-KSTR10.

- ň ľzasu te konektory dia kovej signalizácie („Sign.“, „Ethernet“) do invertora

Zapojenie KUMER-KSTR10 v samostatnej prevádzke je znázornené na obr. 9.1.

Týmto je invertor pripravený k uvedeniu do prevádzky.

Typ invertora Minimálny prierez žíl
DC napájania (mm 2)

Odporú čané istenie
DC napájania

Odporú čané istenie
AC výstupu

KUMER-KSTR10.(E,S) 2406 4 25 A B4

KUMER-KSTR10.(E,S) 4810 4 25 A B6

KUMER-KSTR10.(E,S) 11010 2,5 13 A B6

ľ čTabu ka 3 – minimálne prierezy a odporú ané istenie

Obr. 9.1 – zapojenie invertora KUMER-KSTR10 v samostatnej prevádzke.
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10. UVEDENIE KUMER-KSTR10 DO PREVÁDZKY

- prepnite istenie vstupu (v mieste inštalácie) do polohy „I“ (zapnuté)
č č č ťRozsvieti sa ervená indika ná LED dióda nad tla idlom „OFF“, displej bude zobrazova

„U=0,0V“ a „I=0,0A“.

- čpo kajte približne pol minúty

- č č čstla te tla idlo „ON“ na prednom paneli. Na výstupe sa objaví napätie 230V~50Hz, ervená
č čLED zhasne a rozsvieti sa zelená indika ná LED dióda nad tla idlom „ON“. Displej bude

ťzobrazova  aktuálne hodnoty výstupného napätia a prúdu.

- prepnite istenie výstupu do polohy „I“ (zapnuté)

- č ľprepnite vypína  kompenzácie umiestnený na zadnom paneli do polohy „I“ (zapnuté) pod a
ďpotreby – vi  odsek „Použitie kompenzácie“ na konci tejto kapitoly.

Týmto je invertor uvedený do prevádzky.

Použitie kompenzácie

č čInvertory KUMER-KSTR10, s príponou TL v typovom ozna ení, sú vybavené kompenza nou 
ťtlmivkou na kompenzáciu kapacitnej zložky zá aže. 

ťPri napájaní  induktívnej, alebo  kapacitnej  zá aže dochádza  k  deformácií výstupného
ť ť čsínusového priebehu. Priebeh deformovaného napätia môže ma  napä ové špi ky, ktoré môžu

ť čpoškodi  napájané zariadenie a aj invertor, preto je potrebné induk nú, resp. kapacitnú zložku
ťkompenzova .  Výrazná deformácia  priebehu  výstupného  napätia sa  prejaví  výraznou zmenou

ťhodnoty   napätia.   Presnejšiu  analýzu  výstupného priebehu  je  možné urobi   osciloskopom. 
ť čV prípade napájania zá aže výrazne induktívneho, alebo kapacitného charakteru, odporú ame k
ť čvýstupu invertora pripoji  kompenza né bloky navrhnuté na mieru danému systému.

ť čKapacitnú zá až v praxi predstavujú impulzné (spínané) zdroje bez PFC filtra (vä šina
č č ťinforma nej  techniky),  žiarivky  s  predradníkom   a pod.  Induk nú zá až predstavujú motory,

transformátory,  tlmivky,  kompresory, relé, solenoidy, výbojkové a žiarivkové svietidlá  bez
ď ťpredradníka at . Reálnu (rezistívnu) zá až predstavujú topné telesá, špirály, odpory, žiarovky,

spínané zdroje s PFC filtrom a pod.

č č ť ťKUMER-KSTR10 je schopný iasto ne kompenzova  kapacitnú zložku zá aže.  Kompenzáciu je
ť č ťmožné   zapnú  vypína om umiestneným na zadnom paneli. Po ustálení zá aže (napr. po

naštartovaní servera) skontrolujte hodnotu výstupného napätia na LCD. Ak sa hodnota výstupného
čnapätia na displeji výrazne (>10V) líši od hodnoty 230V, zapnite vypína  kompenzácie polohy „I“

ď č(zapnuté). Ke  sa rozdiel výstupného napätia (vo i 230V) zníži, ponechajte kompenzáciu zapnutú.
ť čAk sa rozdiel ešte zvýši, vrá te vypína  kompenzácie do polohy „0“ (vypnuté).

č ŤVypína  kompenzácie NESMIE BY  ZAPNUTÝ:
ť- pri prevádzke invertora v stave naprázdno, teda bez pripojenej zá aže

ť- pri napájaní reálnej zá aže
ť- pri napájaní zá aže induktívneho charakteru
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11. ODPOJENIE KUMER-KSTR10 Z PREVÁDZKY

UPOZORNENIE
Nasledovný  postup  spôsobí  stratu napätia  na  výstupných  svorkách  a   tým  dôjde
k prerušeniu napájania pripojených zariadení.

- čprepnite vypína  kompenzácie umiestnený na zadnom paneli do polohy „0“ (vypnuté)

- prepnite istenie výstupu do polohy „0“ (vypnuté), pripojené zariadenia stratia napájanie

- č čstla te tla idlo „OFF“ na prednom paneli invertora
Na výstupných svorkách, zásuvkách a konektoroch sa stratí napätie 230V~50Hz. Zelená

č č č čindika ná LED  dióda zhasne,  rozsvieti sa ervená indika ná LED dióda nad tla idlom
„ ťOFF“. Displej bude zobrazova  „U=0,0V“ a „I=0,0A“.

- čprepnite istenie vstupu do polohy „0“ (vypnuté), po chvíli ervená LED zhasne

- čv prípade potreby odpojte vodi e zo zásuviek a konektorov invertora a demontujte invertor

Týmto je invertor odpojený z prevádzky.

12. PARALELNÁ PREVÁDZKA

Pre prípad potreby vyššieho výkonu alebo paralelno-redundantnej prevádzky je možné
ťinvertory radi  paralelne.

ťPre tento spôsob prevádzky je potrebné invertory medzi sebou synchronizova . Na tento
č čú el slúži synchroniza ný modul KUMER-KSTR.OSCx s káblom a konektormi. Tieto konektory sa pripoja

č č Ďdo príslušných konektorov s ozna ením „OSC“ na elnom paneli každého invertora. alej je potrebné
ťprepoji  výstupné svorky na všetkých invertoroch.

Principiálna schéma prepojenia dvoch invertorov  pracujúcich v paralelnej  prevádzke je
ťznázornená na obr. 12.1, analogicky je možné pripoji  viac invertorov.

UPOZORNENIE
ť ťNie je možné kombinova  invertory rôznych napä ových systémov a výkonových radov.

č ťV opa nom prípade môže dôjs  k poškodeniu invertorov.

UPOZORNENIE
ťPri paralelnom prepájaní, invertory musia by  odpojené od vstupného napájania! Rovnako

č ťpolarita vodi ov výstupného napätia musí by  dodržaná! V prípade nedodržania týchto
ťupozornení môže dôjs  k vážnemu poškodeniu celej sústavy invertorov !
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Inštalácia

- ľnainštalujte jednotlivé invertory pod a kapitoly „9. INŠTALÁCIA KUMER-KSTR10“

- čkonektory synchroniza ného modulu KUMER-KSTR.OSCx pripojte do príslušných konektorov
č čs ozna ením „OSC“ na elnom paneli každého invertora. Po zasunutí týchto konektorov je

ťpotrebné ich dôkladne zafixova  priloženými skrutkami.

UPOZORNENIE
  č čPo as innosti invertoro za žiadnych ť č okolností nesmie dôjs  k odpojeniu synchroniza ného    

č ťmodulu KUMER-KSTR.OSCx. Odpojenie po as prevádzky môže spôsobi  vážne
poškodenie celej sústavy invertorov !

- prepojte výstupy invertorov (obr. 12.1) nasledovne :

- prepojte výstupné svorky „N“ a „PE“ medzi invertormi
- č čprepojte svorky „L“ invertorov cez samostatné isti e. Poloha isti ov „0“ (vypnuté).

ťPrepojenie je možné urobi  na zásuvkách, alebo EURO konektoroch. Z praktických
č ťdôvodov odporú ame na prepojenie sústavy invertorov zvoli  jeden typ výstupu.

Týmto je sústava invertorov pripravená k uvedeniu do paralelnej prevádzky.

Uvedenie do prevádzky

- postupne prepnite istenia vstupov jednotlivých invertorov do polohy „I“ (zapnuté)
č č č ťRozsvietia sa ervené indika né LED diódy nad tla idlami „OFF“, displeje budú zobrazova

„U=0,0V“ a „I=0,0A“, resp. „U=0,0V“ a „Load 0%“.

- čpo kajte približne pol minúty

POZNÁMKA
č ťPri prvom spustení invertorovej sústavy odporú ame vykona  kontrolu výstupného napätia

ľinvertorov pod a postupu uvedeného v odseku „Kontrola výstupného napätia invertorov“.

- ť č čpostupne   spus te  všetky  invertory  –  stla te  tla idlo   „ON“   na   prednom   paneli   každého
činvertora. Na výstupe sa objaví napätie 230V~50Hz, ervená LED zhasne a rozsvieti sa

č č ťzelená indika ná LED dióda nad tla idlom „ON“. Displej bude zobrazova  aktuálne hodnoty
výstupného napätia a prúdu, resp. výkonu.

- postupne prepnite istenia výstupov do polohy „I“ (zapnuté)

- ďv prípade potreby dola te rovnomerné rozloženie výkonu na jednotlivé invertory :

č ďRegula nými   trimrami   dola te   invertory   na   minimálny   výkonový   rozdiel   medzi   nimi.
č ľRegula né trimre sú umiestnené ved a konektorov OSC na predných paneloch invertorov.

č ďPo as dola ovania sa orientujte údajmi výkonu na LCD displeji. Presnejšie doladenie je
ť ťmožné realizova  sledovaním vstupného prúdu klieš ovým ampérmetrom.

č ť ť čDoladenie invertorov odporú ame realizova  pri reálnej zá aži, pre ktorú je sústava ur ená.
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POZNÁMKA
ť ťPri nulovej zá aži môžu niektoré z invertorov prejs  do tzv. STAND-BY (pohotovostného)

č črežimu   – nesvieti zelená ani ervená indika ná LED, LCD displej zobrazuje hlásenie
„ ť čInverter ERR“. Po pripojení zá aže sa invertor samo inne uvedie do normálnej prevádzky.

Týmto je sústava invertorov uvedená do paralelnej prevádzky.

Kontrola výstupného napätia invertorov :

- č čspustite 1. invertor – stla te tla idlo „ON“ na prednom paneli invertora

- voltmetrom na výstupných svorkách skontrolujte napätie (230V~ ±1 V). V prípade potreby
ď čdola te výstupné napätie na uvedený rozsah regula ným prvkom, ktorý je umiestnený
ľved a konektora OSC.

- č čvypnite 1. invertor – stla te tla idlo „OFF“ na prednom paneli invertora

- vykonajte kontrolu výstupného napätia rovnakým postupom aj na ostatných invertoroch

Odpojenie z prevádzky

UPOZORNENIE
Nasledovný   postup  spôsobí  stratu  napätia  na  výstupných svorkách  a  tým dôjde
k prerušeniu napájania pripojených zariadení.

- prepnite postupne istenie výstupov do polohy „0“ (vypnuté), pripojené zariadenia stratia
napájanie

- č čpostupne vypnite invertory – stla te tla idlo „OFF“ na prednom paneli každého invertora
Na výstupných zásuvkách a konektoroch invertorov sa stratí napätie 230V~50Hz. Zelená

č č č čindika ná LED  dióda zhasne,  rozsvieti sa ervená indika ná LED dióda nad tla idlom
„ ťOFF“. Displej bude zobrazova  „U=0,0V“ a „I=0,0A“, resp. „U=0,0V“ a „Load 0%“.

- čprepnite postupne istenia vstupov do polohy „0“ (vypnuté), po chvíli ervené LED zhasnú

- čv  prípade potreby odpojte vodi e zo  zásuviek a konektorov invertorov a demontujte
invertory

Týmto je sústava invertorov odpojená z paralelnej prevádzky.
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Obr. 12.1 – vzájomné prepojenie invertorov pracujúcich v paralelnej prevádzke
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13. PREVÁDZKOVÉ STAVY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

ľ ťNasledovné tabu ky popisujú jednotlivé  stavy a zobrazenia, ktoré  môžu nasta  pri
ľprevádzke zariadenia. Ak sa uvedený stav nenachádza v tabu kách, alebo nie ste si istí stavom

zariadenia a postupom odstránenia anomálneho stavu, kontaktujte servisné stredisko KUMER.

LED Indikácia Prevádzkový stav, porucha Možné odstrán enie poruchy
Svieti (zelená) LED „ON“ Invertor je v prevádzke. Invertor pracuje korektne.

čSvieti ( ervená) LED „OFF“ Invertor je blokovaný.

čInvertor bol zablokovaný tla idlom „OFF“.
Invertor bol zablokovaný nadprúdom.
Invertor bol zablokovaný prehriatím.
Invertor bol zablokovaný podpätím na vstupe.

Nesvietia obe LED
(LCD displej svieti) Invertor je v STAND-BY režime. ťSústava invertorov má nulovú zá až, invertor je v

STAND-BY režime.
Nesvietia LED, ani LCD Invertor je mimo prevádzky. -

ľ čTabu ka 4 – prevádzkové stavy miestnej signalizácie – signaliza né LED

Indikácia Prevádzkový stav,
porucha Možné odstránenie poruchy

LCD SNMP

Inverter ERR1
(Inv Unit 1)

Power Supply 1
Converter 1 not running

Invertor  je  blokovaný,
alebo STAND-BY režime.

čInvertor bol zablokovaný tla idlom „OFF“.
Invertor bol zablokovaný nadprúdom.
Invertor bol zablokovaný prehriatím.
Invertor bol zablokovaný podpätím na vstupe.

ťSústava  invertorov  má  nulovú zá až, invertor  je  v
STAND-BY režime.

Overvoltage
(Inv Overvoltage)

Power Supply 1 Output
Overvoltage

Napätie  na  výstupných
svorkách   je   vyššie   ako
~245 V.

Príliš   vysoká   induktívna   alebo   kapacitná   zložka
ťzá aže   –   pre   možnosti   kompenzácie   kontaktujte

servisné stredisko KUMER.
Pravdepodobná  porucha  riadenia  invertora.
Kontaktujte servisné stredisko KUMER.

Undervoltage
(Inv Undervoltage)

Power Supply 1 Output
Undervoltage

Napätie  na  výstupných
svorkách   je   nižšie   ako
~200 V.

Odoberaný prúd je vyšší ako menovitý – invertor je
ť ťpre ažený. Skontrolujte stav zá aže.

ť ťPríliš   vysoká   kapacitná   zá až   –   pre   možnos
kompenzácie   kontaktujte   servisné   stredisko
KUMER.

Overcurrent
(Inv Overcurrent)

Power Supply 1 Output
Overcurrent

Prúd na výstupe je vyšší
ako menovitý prúd.

Odoberaný prúd je vyšší ako menovitý – invertor je
ť ťpre ažený. Skontrolujte stav zá aže.

Overload
(Inv Overload)

Power Supply 1 Output
Overload

Výstupný   výkon   je   vyšší
ako menovitý.

Odoberaný výkon je vyšší ako menovitý. Skontrolujte
ťstav zá aže.

Fuse Output
(Output Fuse /

Breaker)

Power Supply 1 Output
Fuse / Breaker Off

Porucha  výstupného
istenia. Vypálená interná poistka výstupu.

- Communication Lost Strata komunikácie SNMP
s PM.

Strata komunikácie SNMP s PM.
Kontaktujte servisné stredisko KUMER.

ĺV st pci LCD v zátvorkách sú alternatívne texty zodpovedajúce pre verziu s SNMP adaptérom.
čOzna enie „(-)“ znamená, že alarmové hlásenie nemá alternatívu na LCD displeji.

ľTabu ka 5 – význam prevádzkových stavov zobrazených na LCD displeji a SNMP
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14. AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU ZARIADENIA

čTáto kapitola je ur ená len pre verziu zariadenia s SNMP adaptérom.

Softvérová konfigurácia meracej jednotky PM  invertora KUMER-KSTR10 (všetky typy) 
 ťmôže  by  zmenená prostredníctvom konektora Prog. (predný panel zariadenia). Tento spôsob 

ľ č ďaktualizácie softvéru nie je predmetom užívate skej príru ky a navyše vyžaduje alší osobitný hardvér
a softvér. Konektor Prog. č je vyhradený pre servisné ú ely.

Ďalší  spôsob aktualizácie  softvéru  je  prostredníctvom  SNMP  adaptéra.   SNMP adaptér
ňumož uje   aktualizáciu   softvéru   meracej   jednotky   (PM)   zariadenia   prostredníctvom   konektora

Ethernet, umiestneného na prednom paneli zariadenia.

čPM v sebe obsahuje zavádzací softvér (tzv.  BootLoader)  a aplika ný softvér (resp.
aplikáciu).  Aplikácia  obsahuje  v  sebe  (okrem  samotného  programu)  aj  nastavovacie  dáta a

č čkalibra né konštanty, ktoré sú jedine né pre každé zariadenie. Zavádzací softvér PM nie je možné
ť ľmeni  na dia ku žiadnym spôsobom – je to možné len pomocou osobitného hardvéru, pripojeného

na priamo k PM zariadenia.

ť č č čAktualizáciu je možné urobi  aj na vä šie vzdialenosti v dobrej a stabilnej sieti. Po íta  a
ť ťSNMP by v ideálnom prípade mali by  v tej istej sieti. Sie ové zariadenia ako sú mosty, routre,

č ťprepína e a pod. ak nie sú správne nastavené môžu spôsobova  problémy.

č čPrednostne  odporú ame  priame  prepojenie   PC  a  SNMP  pre  prípad,  že  by po as
ťnahrávania nastala porucha siete, ktorá by prerušila tento proces. Zariadenie by sa mohlo sta

čnedostupné a nefunk né. Pre priame prepojenie je potrebný krížený TP kábel.

ň ťSpôsob aktualizácie opísaný v tejto kapitole umož uje do zariadenia nahra  aplikáciu (so
ň čzmenenou   konfiguráciou),  ale  neumož uje  vy ítanie  ani  zmenu  jej  konfigurácie.   Na  nahratie

ť č čaplikácie je potrebné ma  dátový súbor, potrebný softvér a po íta .

ťDátový súbor Vášho zariadenia môžete získa  na požiadanie v servisnom stredisku KUMER.
ľV   prípade   potreby   zmeny   parametrov   Vám   bude   zmenená   konfigurácia   pod a

požiadaviek (zmena kapacity akumulátorov, hranica  Battery Low  – doba zostávajúcej zálohy a
ť čpod.).  Pri zadávaní požiadavky je potrebné uvies  typ zariadenia, výrobné íslo a požadované

čzmeny. Typ zariadenia a výrobné íslo nájdete na typovom štítku zariadenia na hornom kryte,
alebo na webovej stránke SNMP adaptéra – stránka System, riadky Type a Serial number.

Na nahratie aplikácie je potrebný program IMCObload.exe. Tento program sa nachádza aj
ťna CD médiu dodávanom s SNMP adaptérom, alebo je možné ho posla  aj na požiadanie (v

servisnom stredisku KUMER).

č ťProgram a aj dátový súbor odporú ame ma  na pevnom disku PC a nie na výmennom
ťmédiu. Dátový súbor má príponu *.dat. Program nie je nutné inštalova .
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Spustite program IMCObload.exe – obr. 14.1.

Obr. 14.1 – hlavná obrazovka IMCObload

V riadku IP address ľ nastavte IP adresu cie ového zariadenia.

POZNÁMKA
č ľOdporú ame aby servisný PC bol v tej istej sieti ako cie ové zariadenie.

č čStla te tla idlo Download a nájdite správny *.dat súbor – obr. 14.2.

ľObr. 14.2 – vo ba súboru čObr. 14.3 – potvrdenie verifika nej otázky
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ď č čPotvr te verifika nú otázku (obr.  14.3) správnosti súboru – za ne sa nahrávací proces.
Nahrávanie aplikácie prebieha v tzv. BL režime. Na displeji PM je nápis BL mode. Proces trvá cca
5 min (obr. 14.4).

Obr. 14.4 – nahrávací proces prebieha čObr. 14.5 – nahrávací proces ukon ený

č č č čPo úspešnom skon ení nahrávania (obr.  14.5), prácu ukon ite stla ením tla idla  Exit 
v hlavnom okne programu.
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15. TECHNICKÉ PARAMETRE

TYPOVÉ OZNAČENIE KSTR10 2406TLF
24/230V~50Hz –

600VA

KSTR10.E 2406TLF
24/230V~50Hz –

600VA
PM

KSTR10.S 2406TLF
24/230V~50Hz –

600VA
PM + SNMP

KSTR10 4810TLF
48/230V~50Hz –

1kVA

KSTR10.E 4810TLF
48/230V~50Hz –

1kVA
PM

KSTR10.S 4810TLF
48/230V~50Hz –

1kVA
PM + SNMP

Vstupné napätie 21-30V 21-30V 21-30V 42-60V 42-60V 42-60V
Výstupné napätie 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
Výstupný výkon 600VA 600VA 600VA 1000VA 1000VA 1000VA
Účinnos ť 89% 89% 89% 93% 93% 93%
Odber naprázdno 0,5A 0,5A 0,5A 0,3A 0,3A 0,3A
Izolačná pevnos ť vstup/výstup 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV
Prevádzková teplota -25°C - +50°C -25°C - +50°C -25°C - +50°C -25°C - +50°C -25°C - +50°C -25°C - +50°C
Stabilita frekvencie 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Miestna signalizácia LED LED, LCD LED, LCD LED LED, LCD LED, LCD
Diaľková signalizácia Kontakt relé Kontakt relé Kontakt relé, SNPM Kontakt relé Kontakt relé Kontakt relé, SNPM
Možnos ť paralelného radenia Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Tepelná ochrana 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C
Vyhotovenie 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U
Rozmery Š x V x H (mm) 436×88×278 436×88×278 436×88×278 436×88×278 436×88×278 436×88×278
Hmotnos ť 4,5 kg 4,6 kg 4,7 kg 4,5 kg 4,6 kg 4,7 kg
Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

TYPOVÉ OZNAČENIE KSTR10 11010TL
110/230V~50Hz –

1kVA

KSTR10.E 11010TL
110/230V~50Hz –

1kVA
PM

KSTR10.S 11010TL
110/230V~50Hz –

1kVA
PM + SNMP

Vstupné napätie 82-130V 82-130V 82-130V
Výstupné napätie 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
Výstupný výkon 1000VA 1000VA 1000VA
Účinnos ť 93% 93% 93%
Odber naprázdno 0,2A 0,2A 0,2A
Izolačná pevnos ť vstup/výstup 3kV 3kV 3kV
Prevádzková teplota -25°C - +50°C -25°C - +50°C -25°C - +50°C
Stabilita frekvencie 0,1% 0,1% 0,1%
Miestna signalizácia LED LED, LCD LED, LCD
Diaľková signalizácia Kontakt relé Kontakt relé Kontakt relé, SNPM
Možnos ť paralelného radenia Áno Áno Áno
Tepelná ochrana 85°C 85°C 85°C
Vyhotovenie 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U
Rozmery Š x V x H (mm) 436×88×278 436×88×278 436×88×278
Hmotnos ť 3,7 kg 3,8 kg 3,9 kg
Krytie IP20 IP20 IP20
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16. DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

- čmodul KUMER-KSTR.OSC2 – synchroniza ný modul, resp. modul pre paralelnú prevádzku
- ľ čužívate ská príru ka
- CD so softvérom potrebným k SNMP (len verzie KUMER-KSTR10.S)

Na objednávku :

čKUMER-KSTR.OSC3 – modul pre paralelnú prevádzku 3 invertorov, kat. . IP.3400.322.02

17. SERVIS

Invertor typu KUMER-KSTR10 nevyžaduje pravidelný servis. Všetky použité komponenty 
čsú ur enépre trvalú a nepretržitú prevádzku zariadenia.

č ť čJediným  mechanickým prvkom  zariadenia  je ventilátor,  ktorého  hlu nos   odporú ame
ť čskontrolova  raz ro ne.

č ťV zmysle vyhlášky . 508/2009 MPSvR Slovenskej Republiky je potrebné vykonáva  jeden
krát do roka odbornú prehliadku a odbornú skúšku technikom pre odborné prehliadky a odborné
skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických.

18. KONTAKT

č čV prípade potreby zabezpe enia servisu, poradenskej innosti Vám radi poskytneme bližšie
informácie a služby na adrese :
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Kumer – Prag   spol. s r. o.
Bezdrevská 157/4   ČR 198 00 Praha 9

čTel. .:  00420/284 688 615, 284 688 458
Fax:                    00420/284 690 529
Mobil:                    00420/602 312 524
E-mail:                         kumer@kumer.cz
                                         www.kumer.cz
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