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KARTA EPO DO UPS EVER 
SINLINE RT XL

Uwaga! Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy przeczytać pełną instrukcję obsługu zasilacza 
zamieszczoną na www.ever.eu

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. W OPAKOWANIU

Gwarancja Skrócona 
instrukcja obsługi

Zworka EPO
Karta EPO

2. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Montaż oraz demontaż karty należy przeprowadzać na wyłączonym zasilaczu.
2. Obwód EPO musi być obwodem wydzielonym i niedopuszczalne jest łączenie go 
    z innymi instalacjami

3. INSTALACJA KARTY W ZASILACZU

4. KONTAKT

EVER Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 19
60-003 Poznań, Polska

Tel.: +48 61 6500 400
Faks: +48 61 6510 927

ups@ever.eu
www.ever.eu

Dział Serwisu

Tel.: +48 61 6500 419
serwis@ever.eu

Potwierdzeniem tego, że karta została prawidłowo zainstalowana
 i wykryta przez zasilacz jest pojawienie się w Submenu KONTROLA 
parametru Blo.czas.EPO. -  czasowa dezaktywacja (1min) wejścia EPO.

Za pomocą panelu
 sterowania włączyć
 logicznie zasilacz 
(MENU; KONTROLA; UPS aktywny) 
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EPO CARD

Za pomocą panelu sterowania przejść do 
dowolnego ekranu informacyjnego 
(np. STATUS UPS)

Przed wykonaniem polecenia zostanie wyświetlone 
dodatkowe okno z prośbą o potwierdzenie wykonania 
polecenia wyłączenia UPS:

Dopiero po akceptacji polecenia za pomocą przycisku 
               zasilacz zostanie wyłączony.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk           
aby wyłączyć UPS 

> 1 s 

OFF

Wsunąć kartę do komory, zwracając uwagę na 
poprawność jej montażu.  

ON

Przykręcić maskownicę karty do panelu tylnego Do złącza karty podpiąć zewnętrzny 
obwód -  przeciwpożarowy wyłącznik prądu (EPO)
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UWAGA!

Wcisnąć i przytrzymać przycisk          
aby włączyć UPS 

> 1 s 

Odkręcić maskownicę gniazda karty rozszerzeń 



EPO CARD FOR 
SINLINE RT XL UPS UNITS

Caution! For more detailed information read the complete UPS operating instructions at 
www.ever.eu

QUICK REFERENCE GUIDE

1. IN THE PACKAGING

Warranty card
Quick reference 

guide
EPO jumperEPO card

2. OPERATING NOTES

1. The card can be installed or uninstalled only when the UPS is off.
2. The EPO circuit must be a separate circuit and must not be connected 
    with other installations.

3. INSTALLING THE CARD IN THE UPS

4. CONTACT

EVER Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 19
60-003 Poznań, Poland

Phone: +48 61 6500 400
Fax: +48 61 6510 927

ups@ever.eu
www.ever.eu

Use the control panel to switch the UPS on logically 
(MENU; CONTROL; UPS Enabled)
If the card has been correctly installed and identified by the UPS, 
the Temp.EPODiss - temporary EPO input deactivation (1 min.) 
parameter appears in the CONTROL sub-menu.

Use the control panel to switch 
the UPS on logically 
(MENU; CONTROL; UPS Enabled)
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EPO CARD

In the control panel go to any information screen 
(e.g. UPS STATUS)

Prior to executing the command, an additional window 
prompting the user to confirm the switch off command 
will be displayed:

The UPS will be switched off once the command is 
confirmed by pressing the                 key. 
         

Press the        key and keep it depressed for over 1 
second to switch the UPS off. 

OFF

Undo the screws of the expansion slot cover. 

Insert the card, making sure it is aligned properly.

ON

Install the card slot cover to the rear panel. Connect an external EPO circuit - a fire protection 
breaker - to the card's connector.
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CAUTION!

Press and keep the
front panel depressed for over 1 second to 
switch the device on.

       key on the UPS unit's 

Fire 
power switch
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Service

Phone: +48 61 6500 419
serwis@ever.eu
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