
Лінійно-інтерактивне
ДБЖ

Інструкція користувача

LP 650VA-PS
LP 650VA-6PS
LP 850VA-PS
LP 850VA-6PS





- Áëîê ÄÁÆ
- Êåð³âíèöòâî êîðèñòóâà÷à

Äàíèé ïðèñòð³é ÿâëÿº ñîáîþ ë³í³éíî-³íòåðàêòèâíå äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî 
æèâëåííÿ, ùî ìàº âåëèêó ê³ëüê³ñòü ôóíêö³é. ÄÁÆ çàáåçïå÷óº ïîâíèé çàõèñò 
â³ä ïåðåïàä³â íàïðóãè òà ðàïòîâèõ â³äêëþ÷åíü åëåêòðîåíåðã³¿. ²íòåðàêòèâíà 
ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ãàðàíòóº âèñîêó íàä³éí³ñòü òà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ 
êîðèñòóâàííÿ ÿê â äîìàøí³õ óìîâàõ, òàê ³ â âèðîáíè÷èõ ïîòðåáàõ.

1. Êîìïëåêò ïîñòàâêè

2. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèñòð³é
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1. USB (îïö³ÿ)
2. RJ11 (îïö³ÿ)
3. RS232 (îïö³ÿ)
4. Âõ³ä çì³ííîãî ñòðóìó
5. Âèõ³ä ÄÁÆ
6. USB

1. Ðîáîòà â³ä ìåðåæ³ (çåëåíèé)
2. ²íäèêàòîð çàðÿäêè áàòàðå¿
   (æîâòèé)
3. Ðîáîòà â³ä áàòàðå¿ (÷åðâîíèé)
4. Êíîïêà óâ³ìêí./âèìêí.

Âèä ñïåðåäó:

Âèä çáîêó:

6

3. Çîâí³øí³é âèãëÿä ïðèñòðîþ



ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß

ÇÀÐßÄÊÀ ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÀ

Ï²ÄÊËÞ×ÅÍÍß ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß

Íå ï³äêëþ÷àéòå ëàçåðíèé ïðèíòåð äî ÄÁÆ, òîìó
ùî ïîòóæí³ñòü âàøîãî ïðèíòåðà ìîæå çíà÷íî
ïåðåâèùóâàòè ïîòóæí³ñòü ÄÁÆ, ùî ìîæå ïðèçâåñòè
äî ñïðàöüîâóâàííÿ àâòîìàòè÷íîãî âèìèêà÷à.

Ï²ÄÊËÞ×ÅÍÍß ÒÅËÅÔÎÍÀ/ÌÎÄÅÌÀ

ÓÂ²ÌÊÍÅÍÍß/ÂÈÌÈÊÍÅÍÍß ÏÐÈÑÒÐÎÞ

4. Ï³äêëþ÷åííÿ íà ïåðøèé çàïóñê
ÓÂÀÃÀ: ïåðåä ï³äêëþ÷åííÿì ïåðåâ³ðòå ïðèñòð³é. Ïåðåêîíàéòåñü
ó òîìó, ùî ÄÁÆ íå ìàº ïîøêîäæåíü.

Âñòàíîâëþéòå ÄÁÆ ó íåçàïèëåíîìó ì³ñö³, ùî ìàº ãàðíó âåíòèëÿö³þ.
Íå âìèêàéòå ÄÁÆ, ÿêùî òåìïåðàòóðà òà âîëîã³ñòü çíàõîäÿòüñÿ ïîçà 
âñòàíîâëåíèõ ìåæ.

Ðåêîìåíäóºòüñÿ çàðÿäèòè àêóìóëÿòîð ïðîòÿãîì 6 ãîäèí ïåðåä 
âèêîðèñòàííÿì ÄÁÆ. Äëÿ çàðÿäêè àêóìóëÿòîðà íåîáõ³äíî ï³äêëþ÷èòè ÄÁÆ 
äî ìåðåæ³ òà óâ³ìêíóòè.

Ï³äêëþ÷³òü âàæëèâå îáëàäíàííÿ (êîìï’þòåð, ìîí³òîð, òîùî) äî âèõ³äíèõ 
ðîçåòîê ÄÁÆ.

Ï³äêëþ÷³òü îäèíî÷íó òåëåôîííó ë³í³þ àáî ìîäåì äî ðîç’ºì³â çàõèñòó ë³í³é 
òåëåôîíà/ìîäåìà â³ä ñêà÷ê³â íàïðóãè íà áîêîâ³é ïàíåë³ ÄÁÆ. Ìîäóëüí³ 
ðîç’ºìè RJ45/RJ11 ðîçðàõîâàí³ íà ñòàíäàðòí³ ç’ºäíóâà÷³ òåëåôîííî¿ ë³í³¿.

Óâ³ìêí³òü ÄÁÆ, íàòèñíóâøè êíîïêó æèâëåííÿ. Âèìêí³òü ÄÁÆ, çíîâ 
íàòèñíóâøè âèìèêà÷ æèâëåííÿ.



ÔÓÍÊÖ²ß «ÕÎËÎÄÍÈÉ ÑÒÀÐÒ»

ÇÂÓÊÎÂÅ ÑÏÎÂ²ÙÅÍÍß

ÐÅÆÈÌÈ ÐÎÁÎÒÈ ÄÁÆ

Äëÿ âêëþ÷åííÿ ÄÁÆ ïðè â³äñóòíîñò³ æèâëåííÿ â³ä åëåêòðîìåðåæ³ â ðåæèì³ 
«Õîëîäíèé Ñòàðò», íàòèñí³òü êíîïêó ââ³ìêíåííÿ òà óòðèìóéòå ¿¿ íå ìåíøå 
3 ñåêóíä.

Â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàíó ìåðåæ³ òà âåëè÷èíè íàâàíòàæåííÿ ÄÁÆ ìîæå 
ïðàöþâàòè ó ìåðåæåâîìó òà àâòîíîìíîìó ðåæèì³.

Ïðè íàÿâíîñò³ ìåðåæåâî¿ íàïðóãè â ìåæàõ äîïóñòèìîãî â³äõèëåííÿ òà 
íàâàíòàæåííÿ, ùî íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìå, ÄÁÆ ïðàöþº â 
ìåðåæåâîìó ðåæèì³. Ïðè öîìó ðåæèì³ çä³éñíþºòüñÿ ï³äçàðÿäêà âáóäîâàíî¿ 
àêóìóëÿòîðíî¿ áàòàðå¿.

Ðåæèì æèâëåííÿ â³ä ìåðåæ³

Àâòîíîìíèé ðåæèì - ðåæèì æèâëåííÿ â³ä àêóìóëÿòîðíî¿ áàòàðå¿.
Ïðè â³äõèëåíí³ ïàðàìåòð³â ìåðåæåâî¿ íàïðóãè ïîçà äîïóñòèì³ ìåæ³ àáî 
ïðè ïîâíîìó ïðîïàäàíí³ ìåðåæ³, ÄÁÆ ïåðåõîäèòü íà àâòîíîìíèé ðåæèì 
æèâëåííÿ íàâàíòàæåííÿ â³ä àêóìóëÿòîðíî¿ áàòàðå¿ ÷åðåç ï³äâèùóâàëüíèé 
ïåðåòâîðþâà÷.

Звуковий сигнал роботи від акумулятора видається з періодичністю
один раз в 6 секунд протягом перших 40 секунд.

Звуковий сигнал низького заряду акумулятора видається кожні 2 секунди.

Êîëè ÄÁÆ ïðàöþº â³ä àêóìóëÿòîðà, ðîçäàºòüñÿ çâóêîâèé ñèãíàë.
Çâóêîâèé ñèãíàë ïðèïèíþºòüñÿ ïðè ïåðåõîä³ â íîðìàëüíèé ðåæèì ðîáîòè 
â³ä åëåêòðîìåðåæ³.



5. Çàõîäè áåçïåêè
Óâàãà!

Çàãàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü íàâàíòàæåíü, ùî ï³äêëþ÷åí³ äî ïðèñòðîþ, 
íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè âêàçàíó íîì³íàëüíó ïîòóæí³ñòü.

Íåîáõ³äíî äáàéëèâî ïîâîäèòèñü ³ç âèðîáîì, íå ìîæíà ï³ääàâàòè éîãî 
ìåõàí³÷íèì ïîøêîäæåííÿì, âïëèâó ð³äèí òà áðóäó.

Óâàãà!

- ðîáîòà ïðèñòðîþ áåç çàçåìëåííÿ;
- ðîáîòà ïðèñòðîþ ó ïðèì³ùåíí³ ³ç âèáóõîíåáåçïå÷íèì àáî õ³ì³÷íî 
àêòèâíèì ñåðåäîâèùåì, â óìîâàõ âïëèâó êðàïåëü àáî áðèçîê íà êîðïóñ 
ÄÁÆ, ³ç ïðèñóòí³ñòþ ãðèçóí³â, êîìàõ, òîùî, à òàêîæ íà â³äêðèòèõ (ïîçà 
ïðèì³ùåííÿì) ïëîùàäêàõ;
- åêñïëóàòàö³ÿ ÄÁÆ, êîëè éîãî êîðïóñ íàêðèòèé áóäü-ÿêèì ìàòåð³àëîì àáî 
íà íüîìó, àáî áëèçüêî íüîãî ðîçì³ùåí³ áóäü-ÿê³ ïðèñòðî¿ òà ïðåäìåòè, ùî 
çàêðèâàþòü âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè â êîðïóñ³ ÄÁÆ.

Âèõ³äí³ ðîçåòêè ÄÁÆ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä íàïðóãîþ, êîëè âèõ³äíèé êàáåëü 
æèâëåííÿ ï³äêëþ÷åíèé äî ìåðåæ³. Äëÿ ïîâíî¿ ³çîëÿö³¿ òà çíåñòðóìëåííÿ 
âèõîäó ÄÁÆ íåîáõ³äíî âèìêíóòè éîãî çà äîïîìîãîþ íàòèñíåííÿ íà êíîïêó 
âèìêíåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî â³äêëþ÷èòè â³ä ìåðåæ³.

Ïðè òðèâàëîìó çáåð³ãàíí³ ÄÁÆ àáî òðèâàëîìó â³äêëþ÷åííÿ ÄÁÆ â³ä 
ìåðåæ³, ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ âêëþ÷àòè ÄÁÆ äî ìåðåæ³ êîæí³ 4 ì³ñÿö³ íà ÷àñ íå 
ìåíø äîáè;

Ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ çàì³íè àêóìóëÿòîð³â ðåêîìåíäóºòüñÿ çâåðòàòèñÿ
äî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.

Àêóìóëÿòîðí³ áàòàðå¿, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ÄÁÆ, ìàþòü âèñîê³
çíà÷åííÿ ñòðóìó êîðîòêîãî çàìèêàííÿ òà ÿâëÿþòü ñîáîþ ïîòåíö³éíó 
íåáåçïåêó âðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì;

Ï³ñëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ àáî çáåð³ãàííÿ ÄÁÆ ïðè íèçüêèõ òåìïåðàòóðàõ 
ïåðåä âêëþ÷åííÿì íåîáõ³äíî âèòðèìàòè éîãî ó âêàçàíèõ óìîâàõ 
åêñïëóàòàö³¿ íå ìåíøå 4-õ ãîäèí.

Âñåðåäèí³ êîðïóñà ÄÁÆ º íåáåçïå÷íà íàïðóãà çì³ííîãî òà ïîñò³éíîãî 
ñòðóìó. Íå íàìàãàéòåñü ïðîâîäèòè òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äàíîãî âèðîáó 
ñàìîñò³éíî. Äëÿ ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêèõ ðîá³ò ç ðåìîíòó âèðîáó çâåðòàéòåñÿ 
äî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.

Óâàãà!

ÇÀÁÎÐÎÍßªÒÜÑß

Óâàãà!

Óâàãà!

Óâàãà!



8 год - відновлення до 90%

6. Óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé
Âèêîðèñòîâóéòå ïðèâåäåíó íèæ÷å òàáëèöþ äëÿ âèð³øåííÿ íåçíà÷íèõ 
òåõí³÷íèõ íåñïðàâíîñòåé.

7. Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè

Характер несправності Причина несправності Усунення несправності

Напруга в мережі
в нормі, але ДБЖ
працює в режимі

від батареї.

Малий час роботи
ДБЖ в автономному

режимі

Пошкоджений мережевий кабель,
або запобігач

Перевірте цілісність мережевого кабеля
та запобігача

1. Не заряджена батарея

2. Перевантаження ДБЖ

3. Втрата ємності батареї

1. Підключити до мережі ДБЖ
на 8 годин

2. Перевірте величину навантаження

3. Необхідна заміна акумуляторів,
зверніться до сервісного центру

ÂÕ²ÄÍ² ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ

Ä³àïàçîí íàïðóãè

×àñòîòíèé ä³àïàçîí

ÂÈÕ²ÄÍ² ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ

Âèõ³äíà íàïðóãà

×àñ ïåðåêëþ÷åííÿ

Ôîðìà ñèãíàëó

ÁÀÒÀÐÅß

Òèï áàòàðå¿

×àñ çàðÿäæàííÿ

ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ

Ðîçì³ðè

Âàãà

ÓÌÎÂÈ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯

Âîëîã³ñòü

Ð³âåíü øóìó

Ñèíóñî¿äà (ïðè ðîáîò³ â³ä àêóìóëÿòîðà - àïðîêñèìîâàíà ñèíóñî¿äà)

ìåíøå 45dB

12V/8AH x1

650 VAÏîòóæí³ñòü 850 VA

2 - 6 ms

Âèõ³äíà ÷àñòîòà 50 / 60 Hz ± 1%

455 WÏîòóæí³ñòü ó âàòàõ 595 W390 W 510 W

162-295 V

Ê³ëüê³ñòü ðîçåòîê 6 64 4

LP 650VA-6PS LP 850VA-6PSLP 650VA-PS LP 850VA-PS





ДЛЯ НОТАТОК ПРО РОБОТУ ІЗ ПРИСТРОЄМ



ДЛЯ НОТАТОК ПРО РОБОТУ ІЗ ПРИСТРОЄМ



9. Термін гарантійного обслуговування зазначено на пакуванні виробу або на самому виробі.

Умови гарантійного обслуговування

6. Гарантія не поширюється на обладнання:

3. Рішення питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання 
приймається сервісним центром.

- зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин, або 
комах у внутрішню частину виробу;

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих 
обладнання протягом гарантійного терміну.

4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно заповненого 
гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, 
проставлена печатка фірми-продавця та підпис покупця.

З метою модернізації обладнання виробник залишає за собою право без попереднього 
повідомлення вносити зміни в технічні характеристики, комплектацію та дизайн продукції. 

При відправленні пристрою до сервісного центру поштою, необхідно упакувати пристрій в 
заводську упаковку для запобігання пошкодження при транспортуванні.

При зверненні в сервісний центр необхідно чітко сформулювати проблему письмово і надати 
інформацію про умови експлуатації пристрою.

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання просимо Вас звертатися 
до дилера, фірми або магазину, у якого була здійснена покупка, або в один з авторизованих 
сервісних центрів (адреси сервісних центрів Ви зможете отримати в місці здійснення покупки або 
на сайті: www.logicpower.ua). Телефон безкоштовної гарячої лінії: 0800309988.

5. Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, 
зазначених в гарантійному талоні і на упаковці.

2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.

- вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електроживленні від електромережі 
220V.

- з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, 
герметизуючими прокладками;

Шановний користувачу!

- що має сліди механічних пошкоджень або самостійного ремонту;

7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних 
кліматичних умовах.

- використовується з порушенням правил експлуатації, або використовується не за 
призначенням;

8. На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не 
поширюється.

TM 
Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки LOGICPOWER ,далі по тексту 
ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним 
в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом-виробником. 
Обладнання прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм, 
зазначених в керівництві користувача.



ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ

ТЕЛЕФОН ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

СЕРВІС ЦЕНТР

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№

БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

МОДЕЛЬ

ДАТА ПРОДАЖУ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ 
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ;
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНА -
ЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН.

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ -
ПРОДАВЦЯ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ
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