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o Onderhoud en interventie: 

 

Indien gewenst maakt Legrand Group Belgium ook een aanbieding voor het 

onderhoud en interventie van de UPS uit het informatiedocument van dit project 

 

o Technische specificaties en eigenschappen: 

 

Zie technische fiche die is meegestuurd als bijlage van het informatiedocument 

 

o Parametrering van de UPS(en): 

 

De parametering is verplicht voor een driefasig UPS systeem en is inbegrepen in de 

prijs van het informatiedocument in bijlage.  Voor een monofasige UPS is de 

parametrering optioneel,  we maken u graag een voorstel indien gewenst. 

 

De parametrering bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Controle van de opstelling volgens richtlijnen 

• Controle vluchtwegen 

• Controle vermogens en aansluitwaarden 

• Controle batterijbekabeling 

• Controle bekabeling diameter en aansluiting 

• Controle draaiveld 

• Controle software versie 

• Inbedrijfname Service bypass paneel (indien van 
toepassing) 

• Inbedrijfname UPS 

• Test bedrijfsmodi 

• Batterijtest 

• Test netuitval 

• Redundantietest (Archimod) of parallelsysteem 

• Netwerkconfiguratie web-snmp / afstand contacten door 
klant (indien van toepassing) 

• Noteren meetwaarden, serienummers en rapportage 

• Uitleg klant / gebruiker van functies en alarmen 
 

Transport : De levering geschiedt franco binnen België en tijdens kantooruren.  De   

UPS wordt afgeleverd op de stoep,  vertikaal en horizontaal transport 

binnen het gebouw is niet inbegrepen. 
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o Optionele aanbiedingen: 

 

Plaatsing : Plaatsing en assemblage van de UPS bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Plaatsing tot en met de opstellingsplaats d.m.v  horizontaal 
transport. 
 

o Drempels tot 2 cm zijn toegestaan 
o Een geschikte lift wordt gezien als horizontaal 

transport 

• Uitpakken van de UPS en het afvoeren van het 
verpakkingsmateriaal. 

• Plaatsing van de powermodules (indien van toepassing) 

• Plaatsing en montage van de batterijen inclusief DC 
bekabeling  
 

o Batterijen onderling (blok en plankverbinders) indien 
van toepassing 

o Externe batterijen en batterijkasten geplaatst direct 
naast de UPS   

• Vertikaal en horizontaal transport 
 

Uitgesloten zijn: 

• De AC aansluiting dient door een erkend installateur aangesloten te worden. De AC 
bekabeling dient aangesloten te zijn voordat de UPS in bedrijf gesteld kan worden. 
Indien dit niet het geval is en men maakt toch een afspraak voor inbedrijfstelling dan 
kunnen extra kosten verrekend worden. 

• Installatiewerkzaamheden, zoals het leggen en/of aansluiten van kabels, hak- en 
breekwerk.(Elektrotechnische en bouwkundige werkzaamheden) 

• Verticaal transport, mits anders aangegeven. Hijskraan, hoogwerker, (rol) steiger e.d. 

• Wachturen en de eventueel daaruit voortvloeiende reis- en verblijfkosten. 
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Interne bypass: Een interne bypass maakt het mogelijk om de interne elektronica 

spanningsloos te maken voor  controlewerkzaamheden, zonder dat de verbruiker spanningsloos 

wordt.  

Let op! Er blijft spanning aanwezig op de in

 

Al onze UPS systemen zijn uitgerust met een interne bypass

 

Externe bypass: Een externe bypass maakt het mogelijk om de gehele UPS spanningsloos te 

maken, zonder dat de verbruiker spanningsloos wordt. Hierdoor is het mogelijk om op een 

veilige manier onderhoud op uw UPS uit te voeren. Ook is het eenvoudiger om een defecte 

UPS te vervangen door een nieuw exemplaar, zonder dat uw bedrijfsproces stil valt. 

adviseert om altijd een extern bypass paneel te bestellen. 

Power Availability 

 

 

 

o Garantie 
 
Voor UPS systemen geldt een standaard garantietermijn van 
parametrering, echter in geen geval langer dan 26
alleen geldig indien men de UPS door Legrand 
batterijen vervalt indien deze niet om de 3 maanden opnieuw geladen worden
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: Een interne bypass maakt het mogelijk om de interne elektronica 

spanningsloos te maken voor  controlewerkzaamheden, zonder dat de verbruiker spanningsloos 

Let op! Er blijft spanning aanwezig op de in- en uitgang van het UPS systeem. 

 

UPS systemen zijn uitgerust met een interne bypass 

: Een externe bypass maakt het mogelijk om de gehele UPS spanningsloos te 

maken, zonder dat de verbruiker spanningsloos wordt. Hierdoor is het mogelijk om op een 

uw UPS uit te voeren. Ook is het eenvoudiger om een defecte 

UPS te vervangen door een nieuw exemplaar, zonder dat uw bedrijfsproces stil valt. 

om altijd een extern bypass paneel te bestellen. Hierdoor bent u zeker van Uptime 

Voor UPS systemen geldt een standaard garantietermijn van 24 maanden na 
ter in geen geval langer dan 26 maanden na levering. Deze garantie is 

alleen geldig indien men de UPS door Legrand laat parametreren. De garantie 
batterijen vervalt indien deze niet om de 3 maanden opnieuw geladen worden
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o Informatiedocument (uitgangspunten) 
 
 
Item Kenmerken 

  
Informatie document Op basis van meetstaat en lastenboek die 

we ontvingen bij uw aanvraag 
Technische specificaties Zie technische fiche(s) die werden 

meegestuurd 
Verdiepingshoogte Hoger dan 2700 mm 
Soort vloer (i.v.m vloerbelasting) Stabiliteit en vloerstevigheid dient te 

worden gecontroleerd in functie van het 
gewicht van de UPS(en) en batterijkast(en),  
zie technische fiche 

Niveauverschillen  Niet opgenomen (levering op de stoep) 
 
 

Aanvullend advies: 
 
Een Installatie moet steeds voldoen aan alle wettelijke en technische bepalingen. 
Hierbij moet er steeds het AREI, installatiemanual en aanvullende adviezen gevolgd worden.  
 
Verder is de opstellingslocatie erg belangrijk. Een ideale omgevingstemperatuur voor de 

batterijen bedraagt tussen de 20°C–25°C. Boven de 25°C halveert de levensduur van de 

batterijen per 10 graden stijging. 

De ruimte dient bij voorkeur een geconditioneerde ruimte te zijn, maar dient in ieder geval 

vocht- en stofvrij te zijn. Tevens dient de ruimte toegankelijk te zijn. 

Zorg dat de ruimte waar de UPS opgesteld is toegankelijk is en blijft, waardoor interventies en 

onderhoud snel en veilig uitgevoerd kunnen worden. 

 
 
 


