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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-4.4 sú neprerušiteľné zdroje napájania (UPS) 
a usmerňovače pre staničné batérie.  
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-4.5, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-4.4 nahrádza: 

podnikovú normu MGS-S-REF-E-4.4, Neprerušiteľné napájacie systémy, Rev 1.00.01, 
Prvá čiastková revízia, 08.01.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.4 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 
 

2. Definície  a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Zdroj elektrickej energie: je zariadenie slúžiace na premenu rôznych foriem energie na 
elektrickú energiu s definovanými parametrami. 
 
Neprerušiteľné napájacie systémy: je systém zdrojov jednosmerného alebo striedavého 
napätia vrátane ďalších elektrických zariadení určených pre zabezpečenie nepretržitého 
napájania elektrických zariadení elektrickou energiou. 
 
Zdroj nepretržitého napájania (UPS): je zdroj striedavej elektrickej energie 
s definovanými výstupnými parametrami, určený pre zabezpečenie nepretržitého 
napájania elektrických zariadení elektrickou energiou definovaných parametrov. 
UPS je napájaný z rozvodnej siete a v prípade výskytu krátkodobých porúch (podpätí, 
prepätí) v distribučnej rozvodnej sieti eliminuje prenos týchto porúch do napájania 
elektrického zariadenia pripojeného na UPS. 
Pri dlhodobom výpadku napätia v distribučnej rozvodnej sieti zabezpečí, počas určenej 
doby (doba zálohovania UPS), nepretržité napájanie elektrických zariadení pripojených na 
UPS elektrickou energiou definovaných parametrov. 
 
Jednokonverzný UPS: je UPS, v ktorom sa premena vstupného napätia určených 
parametrov na výstupné napätie požadovaných parametrov uskutočňuje bez premeny na 
jednosmerné napätie. 
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Dvojkonverzný UPS: je UPS, v ktorom sa vstupné striedavé napätie určených 
parametrov mení na jednosmerné napätie a následne na výstupné striedavé napätie 
požadovaných parametrov. 
 
Modulárny UPS: je UPS v ktorom paralelné meniče (moduly UPS) zdieľajú spoločnú 
skriňu, vstupno-výstupné zbernice a ďalšie spoločné zariadenia UPS. Meniče (moduly 
UPS) sú zapojené paralelne a môžu byť pridávané alebo odoberané z UPS za účelom 
zmeny menovitého výkonu.  
 
Redundantný modulárny UPS: je zariadenie zložené minimálne z dvoch samostatných 
modulárnych UPS v redundantnom zapojení. Táto definícia je platná iba pre zariadenia 
UPS v SLOVNAFT, a.s.  
 
Doba zálohovania UPS: je doba, počas ktorej musí UPS dodávať striedavú          
elektrickú energiu definovaných parametrov v prípade dlhodobého výpadku napätia 
v rozvodnej sieti napájajúcej UPS, za predpokladu, že batérie UPS sú nabité na stanovenú 
kapacitu. 
 
Základné zapojenie UPS: je zapojenie, pri ktorom je napájaný spotrebič pripojený priamo 
na UPS. 
 
Optimalizované zapojenie UPS: je zapojenie, pri ktorom UPS napája cez rozvodnú 
skriňu prívodov a vývodov UPS distribučný rozvádzač, z ktorého sú napojené jednotlivé 
spotrebiče. 
 
Redundantné zapojenie UPS: je paralelné zapojenie dvoch alebo viacerých        
identických UPS, ktoré v reálnom čase, pomocou komunikačného zariadenia, vzájomne 
monitorujú svoj okamžitý stav, s cieľom plnohodnotného záskoku v prípade poruchy 
niektorého zo vzájomne spolupracujúcich UPS.   
 
RUPS - Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS: je rozvodné zariadenie (rozvádzač), 
pomocou ktorého (cez ktoré) sa zapojenie UPS optimalizuje tak, aby v prípade poruchy 
UPS bolo možné napájať distribučný rozvádzač z distribučnej rozvodnej siete.   
 
DT - Distribučný rozvádzač: je rozvádzač pre napojenie zariadení SRTP.  
  
BY-PASS: je pomocný elektrický obvod, pomocou ktorého sa zabezpečí priame 
prepojenie vstupu a výstupu UPS, t. j. výstupné napätie UPS je totožné s jeho vstupným 
napätím.  
 
Mechanický BY-PASS: je BY-PASS, u ktorého je prepojenie vstupu a výstupu UPS 
realizované mechanickým prepínačom. 
 
Elektronický BY-PASS: je BY-PASS, u ktorého je prepojenie vstupu a výstupu UPS 
realizované elektronickým prepínačom. 
 
Servisný BY-PASS: je BY-PASS, zabezpečujúci možnosť realizácie servisných úkonov 
na UPS počas jeho prevádzky a obmedzujúci riziko prerušenia dodávky výstupnej 
elektrickej energie z UPS z dôvodu realizácie servisných úkonov. Servisný BY-PASS býva 
realizovaný ako mechanický BY-PASS. 
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SRTP: skratka pre systém riadenia technologických procesov  
 
DCS: skratka pre decentralizovaný systém riadenia, ktorý je časťou SRTP. 
 
Elektrochemický zdroj elektrickej energie: je elektrochemická sústava aktívnej hmoty, 
z ktorej možno odoberať elektrickú energiu počas chemickej reakcie v sústave.   
 
Olovený akumulátorový článok: je sekundárny článok batérie, ktorého elektródy, 
vyrobené z olova, sú ponorené vo vodnom roztoku kyseliny sírovej. 
 
Staničná batéria: je sústava olovených akumulátorových článkov, ktorá slúži ako zdroj 
jednosmerného napätia pre napájanie príslušných elektrických zariadení výrobnej 
jednotky. 
 
Doba zálohovania batérie: je doba neprerušeného vybíjania batérie nominálnym 
vybíjacím prúdom, počas ktorej napätie na batérii klesne z hodnoty napätia 
zodpovedajúceho úplnému nabitiu batérie na hodnotu, zodpovedajúcu úplnému vybitiu 
batérie. 
 
Kritická hodnota napätia batérie: je stav batérie, v ktorom napätie na jednotlivých 
článkoch batérie klesne na definovanú hodnotu, zodpovedajúcu čiastočne vybitému stavu 
batérie.  
 
Minimálna hodnota napätia batérie: je stav batérie, v ktorom napätie na jednotlivých 
článkoch batérie klesne na hodnotu zodpovedajúcu stavu úplného vybitia batérie, pričom 
pri tejto úrovni napätia musí byť batéria odopnutá od záťaže. 
 
Usmerňovač: je elektrické zariadenie, ktoré mení striedavú elektrickú energiu 
definovaných parametrov na jednosmernú energiu definovaných parametrov. 
 
Usmerňovač pre staničnú batériu: je usmerňovač, slúžiaci ako zdroj jednosmernej 
elektrickej energie pre nabíjanie staničných batérií a pre napájanie vybraných elektrických 
zariadení príslušnej výrobnej jednotky alebo viacerých výrobných jednotiek. 
 
Selektivita istenia: je vzájomné pôsobenie za sebou radených istiacich prvkov smerom 
od miesta poruchy ku zdroju elektrickej energie. 
 
Selektívne pôsobenie istiacich prvkov: je dosiahnuté vtedy ak miesto s poruchou je 
odpojené iba istiacim prvkom, ktorý je najbližšie nadradenému miestu poruchy smerom ku 
zdroju elektrickej energie. 
 
Plná selektivita istenia: je dosiahnutá vtedy, ak vypínacie charakteristiky istiacich prvkov, 
zapojených v napájacom obvode za sebou, umožňujú ich selektívne pôsobenie do 
najvyššej hodnoty skratového prúdu v mieste poruchy. 
 
Medza selektivity istenia: je hodnota skratového prúdu po ktorú sú splnené podmienky 
pre selektivitu istenia.   
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3. Zdroje nepretržitého napájania (UPS) 

3.1 Všeobecné požiadavky 

3.1.1 Zo zdrojov nepretržitého napájania (UPS) napájať elektrické zariadenia, u ktorých 
by zmena (prekročenie alebo pokles) stanovených parametrov napájania, spôsobila 
porušenie funkčnosti zariadenia (stratu údajov v pamäti, zastavenie výpočtu programu a 
pod.), najmä procesné zariadenia, riadiace jednotky alebo ich časti, personálne počítače, 
určené na kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie údajov (napr. údajov o výrobnom 
procese) a zabezpečovacie systémy (zariadenia SRTP). 

3.1.2 Pri návrhu istenia UPS, rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS a distribučného 
rozvádzača musia byť dodržané podmienky pre selektivitu istenia vo všetkých 
prevádzkových stavoch zariadenia. 

3.1.3 Zariadenia musia byť umiestnené voľne stojacích oceľových skriniach.  Požadované 
minimálne krytie zariadení je IP20. 

3.1.4 Zriadenia musia byť postavené nad káblový kanál alebo na podlahe s prívodmi 
v spodnej časti zariadenia. Zariadenie musí byť vyhotovené s uzavretou spodnou časťou 
a káble musia do zariadenia prechádzať cez káblové priechodky zamedzujúcim vnikaniu 
prachu do zariadenia. 

3.1.5 Zariadenia musia byť navrhnuté a inštalované takým spôsobom, aby umožňovalo 
obsluhu a údržbu zariadenia z prednej strany zariadenia.    

3.1.6 Pre zariadenia je preferované prirodzené vzduchové chladenie. 

3.1.7 Na predných dverách má byť vyobrazená prehľadná schéma silových  obvodov 
zariadenia. 

3.1.8 Výrobný štítok obsahujúci charakteristické údaje pre identifikáciu zariadenia musí 
byť umiestnený z prednej alebo vnútornej strany zariadenia na ľahko prístupnom mieste.   

3.1.9 Pre účely tejto normy sa rozoznávajú nasledovné spôsoby zapojenia UPS:  

a) základné zapojenie UPS - zapojenie jedného UPS, 

b) optimalizované zapojenie UPS - zapojenie jedného UPS,  

a) redundantné zapojenie UPS - zapojenie dvoch UPS. 

3.1.10 Spôsob zapojenia UPS a požadovanú hodnotu výkonu UPS, zohľadňujúcu 
prípadnú výkonovú rezervu pre plánované neskoršie zvýšenie záťaže UPS, navrhne 
riešiteľ technologického procesu v spolupráci s riešiteľom SRTP, na základe požiadaviek 
technologického procesu. 

3.1.11 Podľa princípu činnosti môžu byť použité UPS: 

 jednokonverzné, 

 dvojkonverzné. 
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3.1.12 Jednokonverzný UPS sa skladá z nasledovných hlavných častí: 

 vstupná tlmivka alebo elektronika nahradzujúca vstupnú tlmivku, 

 riadený usmerňovač pre nabíjanie batérie, 

 striedač (invertor), 

 špeciálny transformátor (delta transformátor), 

 batéria, 

 elektronický BY-PASS, 

 izolačný transformátor 

3.1.13 Dvojkonverzný UPS sa skladá z nasledovných hlavných častí: 

 transformátory, 

 vstupný usmerňovač, 

 jednosmerný medziobvod, 

 batéria, 

 striedač (invertor), 

 elektronický BY-PASS, 

 izolačný transformátor. 

3.1.14 Izolačný transformátor použiť iba v prípadoch, ak je požiadavka na galvanické 
oddelenie uzemňovacích sústav elektro a SRTP. 

3.1.15 Všetky ovládacie prvky RUPS a DT musia byť namontované vo vnútri rozvádzača. 
Rozvádzač RUPS a DT sa musí dať otvoriť počas prevádzky bez toho, aby sa prerušilo 
napájanie rozvádzačov. 

3.1.16 Ovládače BY-PASS v RUPS a DT požadujeme riešiť ako uzamykateľné.   

3.2 Umiestňovanie UPS 

3.2.1 UPS, ktorý nemá batériu zabudovanú v spoločnej skrini UPS, umiestňovať do 
rozvodní, alebo pre tento účel navrhnutých, vybudovaných a vyhovujúcich miestností, kde 

teplota vzduchu pri plnom zaťažení UPS nepresiahne hodnotu 40 C. 

3.2.2 UPS, ktorý má batériu zabudovanú v spoločnej skrini UPS, umiestňovať do 
rozvodní, alebo pre tento účel navrhnutých, vybudovaných a vyhovujúcich miestností, kde 

teplota vzduchu pri plnom zaťažení UPS nepresiahne hodnotu 20 C. 

3.2.3 Izolačný transformátor umiestniť do spoločnej skrine UPS. Ak konštrukčné 
vyhotovenie izolačného transformátora neumožňuje umiestnenie v spoločnej skrini UPS, 
potom tento umiestniť do vlastnej skrine, situovanej vedľa skrine obsahujúcej ostatné časti 
UPS. 

3.3 Základné zapojenie UPS 

3.3.1 Základné zapojenie UPS s využitím jedného UPS použiť pre aplikácie, kde je 
požadovaný výkon UPS do 5 kVA (napr. pre napájanie malých systémov riadenia a pod.). 
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Pri tomto zapojení UPS sa predpokladá, že napájané zariadenie je možné v prípade 
potreby (napr. pre potreby údržby UPS) bezproblémovo odstaviť, alebo zabezpečiť 
napájanie cez externý BY-PASS modul priamo zo siete. 

3.3.2 Základné zapojenie UPS realizovať podľa Prílohy č. 1. 

3.3.3 UPS musí mať nasledovné prívody a vývody:  

 jeden alebo dva prívody v závislosti na type UPS, pre hlavný a elektronický BY-
PASS, pričom tieto prívody musia byť napájané zo vzájomne nezávislých zdrojov,  

 vývod 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S alebo 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN-S (podľa 
požiadavky napájaného zariadenia), 

 vývody na signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS. 

3.3.4 Batérie UPS musia byť bezúdržbové, s predpokladanou životnosťou minimálne 10 
rokov a musia byť umiestnené v skrini UPS. 
Ďalšie požiadavky na batérie UPS a ich umiestnenie rieši kapitola MGS-S-REF-E-4.5.  

3.3.5 Prívody a vývody UPS realizovať ako zásuvkové alebo pevné.  

3.3.6 Signalizácia UPS v základnom zapojení 

3.3.6.1 UPS musí byť vybavený miestnou a diaľkovou signalizáciou prevádzkových a 
poruchových stavov. 

3.3.6.2 Miestnu signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS realizovať 
prostredníctvom displeja alebo signálnych svietidiel LED. 

3.3.6.3 Miestnou signalizáciou prevádzkových a poruchových stavov UPS musia byť 
signalizované minimálne nasledovné stavy: 

 sumárna porucha UPS, 

 prevádzka UPS z batérie, 

 prevádzka UPS v režime BY-PASS, 

 kritická hodnota napätia batérie UPS. 

3.3.6.4 Diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS realizovať 
jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 použitím bezpotenciálových kontaktov,  

 použitím komunikačného rozhrania RS 232, 

 použitím iného typu komunikačného rozhrania ako RS 232, v závislosti na 
možnostiach napájaného zariadenia. 

3.3.6.5 Diaľková signalizácia prevádzkových a poruchových stavov UPS, vyvedená vo 
velíne, musí signalizovať minimálne nasledovné prevádzkové a poruchové stavy: 

 sumárna porucha UPS, (akákoľvek porucha - aj porucha prívodov a vývodov 
UPS), 

 prevádzka UPS v batériovom režime, 

 prevádzka UPS v režime BY-PASS, 

 kritická hodnota napätia batérie UPS. 
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3.3.6.6 Komunikáciu medzi UPS a napájaným zariadením realizovať prostredníctvom 
komunikačného rozhrania a komunikačného programového vybavenia.   

3.3.6.7 Ak UPS napája  riadiaci systém (DCS), zobrazovať signalizáciu stavov UPS na 
monitore riadiaceho systému. UPS musí mať možnosť ďalšieho rozšírenia signalizácie 
prevádzkových a poruchových stavov 

3.3.7 Skúšky UPS v základnom zapojení 

3.3.7.1 Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností UPS s príslušnými STN musia byť 
deklarované v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z., v znení neskorších zákonov, predpisov 
a nariadení vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a príslušnými certifikátmi a v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., 
v znení neskorších zákonov, predpisov a nariadení vlády, ktoré súvisia s touto vyhláškou 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.  

3.3.7.2 Po inštalácii UPS v SLOVNAFT, a.s. musia byť vykonané skúšky UPS minimálne 
v nasledovnom rozsahu: 

 skúška činnosti UPS pri skutočnom zaťažení UPS počas prevádzky napájaného 
zariadenia, 

 skúška činnosti riadiaceho panelu a poruchových hlásení UPS, 

 skúška činnosti UPS pri simulovaní poruchy siete (prevádzka na batériu) pri 
skutočnom zaťažení UPS počas prevádzky napájaného zariadenia, 

 skúška činnosti UPS pri simulovaní poruchy striedača (režim prevádzky na BY-
PASS ) pri skutočnom zaťažení UPS. 

Po vykonaní skúšok UPS musí byť vystavený protokol o skúškach. Skúšky sa musia konať 
za účasti zástupcov SLOVNAFT, a.s. 
Skúšky sa musia vykonať v takom prevádzkovom stave napájaného elektrického 
zariadenia, aby prípadným prerušením dodávky elektrickej energie, nedošlo k materiálnym 
škodám alebo ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov. 

3.4 Optimalizované zapojenie UPS 

3.4.1 Optimalizované zapojenie UPS s využitím jedného UPS použiť iba v prípadoch, ak 
výpad napájania zariadenia, pripojeného na UPS, nespôsobí závažnejšie materiálne 
škody, negatívne ekologické dopady, alebo ohrozenie bezpečnosti pracovníkov a 
zariadenie je možné v prípade potreby (napr. pre  potreby údržby UPS) bezproblémovo 
odstaviť. 
Optimalizované zapojenie UPS použiť pre aplikácie, kde je požadovaný výkon UPS nad 
5 kVA vrátane a jeho použitie musí byť odsúhlasené spracovateľom normy.  

3.4.2 Ak má prívod jednosmerného napájania UPS od vlastnej batérie hodnotu 230 V a v 
blízkosti miesta inštalácie UPS sa nachádza staničná batéria, uvažovať s realizáciou 
záložného prívodu jednosmerného napájania UPS zo staničnej batérie. 
Základné podmienky realizácie záložného prívodu zo staničnej batérie sú: 

 napätie oboch batérií (vlastná batéria UPS a staničná batéria) musí byť 230 V 
jednosmerných, 

 dostatočná kapacita staničnej batérie, vyhovujúca aj pre stanovenú dobu 
zálohovania UPS (pri prevádzke UPS so staničnou batériou musí kapacita batérie 
vyhovovať aj pre účely napájania jednosmerného rozvodu), 
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 dostatočné výkonové dimenzovanie usmerňovačov staničnej batérie, 

 technická spôsobilosť UPS pracovať s externou batériou. 
 
Riešenie napájania UPS záložným prívodom zo staničnej batérie musí byť konzultované s 
výrobcom UPS a odsúhlasené spracovateľom normy. 

3.4.3 Optimalizované zapojenie jedného jednokonverzného UPS  

3.4.3.1 Optimalizované zapojenie jedného jednokonverzného UPS realizovať podľa 
Prílohy č. 2 tejto normy. Celkové zapojenie UPS pozostáva z nasledovných hlavných 
častí: 

 jednokonverzný UPS, 

 batéria UPS, 

 rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS, 

 distribučný rozvádzač UPS. 

3.4.3.2 Prívody a vývody jednokonverzného UPS:  

 prívod pre napájanie UPS, (sústava 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S),  

 prívod z batérie (sústava 2 PE = 460 V / IT),  

 prívody signalizácie stavov prepínačov a stavov poistiek v rozvodnej skrini 
prívodov a vývodov UPS, 

 vývod 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S alebo 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN-S (podľa 
požiadavky napájaného zariadenia), 

 vývody na diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS.   

3.4.3.3 Manipuláciu s prívodmi UPS, vývodmi UPS a s prívodmi z batérie vykonávať v 
rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS. 

3.4.4 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS pre zapojenie jedného jednokonverzného 
UPS 

3.4.4.1 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS musí mať dva nezávislé prívody z 
nadradených rozvádzačov, pripojené na prepínač QM1. 

3.4.4.2 Na prívodoch z nadradených rozvádzačov, v prívode prepínača QM1 rozvodnej 
skrine prívodov a vývodov UPS musí byť realizované meranie napätia vo všetkých fázach 
a zobrazované na prednej strane rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS. 

3.4.4.3 Prívod jednokonverzného UPS napájať z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS cez prepínač QM1, ktorým je umožnená voľba napájania prívodu jednokonverzného 
UPS jedným z dvoch vzájomne nezávislých zdrojov. 

3.4.4.4 Vývod jednokonverzného UPS musí napájať distribučný rozvádzač cez poistkový 
odpínač FQ4 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS. 

3.4.4.5 Rozvodná sústava výstupu rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS je 
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S, ak nie sú iné požiadavky na rozvodnú sústavu. 

3.4.4.6 Poistkový odpínač FQ4 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS musí umožniť 
odopnutie jednokonverzného UPS v prípade, ak má jednokonverzný UPS poruchu, alebo 
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sa na ňom vykonáva údržba. 

3.4.4.7 Prepojenie prívodov a vývodov jednokonverzného UPS musí byť riešené tak, aby 
umožňovalo opravu (odstavenie) UPS bez prerušenia dodávky elektrickej energie k 
spotrebičom a bez rizika nepriaznivého vplyvu údržbárskych zásahov na túto dodávku. 
 
Z tohoto dôvodu je distribučný rozvádzač napájaný z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS dvoma voliteľnými spôsobmi: 

 z vývodu jednokonverzného UPS cez poistkový odpínač FQ4 rozvodnej skrine 
prívodov a vývodov UPS, 

 priamo z prívodu rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS cez prepínač QM1 a 
poistkový odpínač FQ5. V tomto režime napájania je distribučný rozvádzač 
napájaný priamo zo siete a všetky zmeny napájacieho napätia sa prenesú do 
distribučného rozvádzača. 

 
Voľbu spôsobu napájania distribučného rozvádzača vykonávať poistkovými odpínačmi 
FQ4 a FQ5. 

3.4.4.8 Poistkový odpínač FQ5 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS musí umožniť 
zamedzenie nežiaducej manipulácie uzamykateľným zaistením jednotlivých polôh. 

3.4.4.9 Stav poistiek FQ4, musí byť signalizovaný kontrolným svietidlom LED na dverách 
rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS. 

3.4.4.10 Poistkové odpínače musia byť riešené tak, aby stav poistiek bol signalizovaný 
pomocou elektronického kontrolného zariadenia (nie cez signalizačné terčíky poistiek). 

3.4.4.11 Stav poistkových odpínačov FQ3, FQ4 a FQ5, rozvodnej skrine prívodov a 
vývodov UPS, musí byť signalizovaný do jednokonverzného UPS, ktorý umožňuje 
spracovanie signálov zabudovanou logikou UPS pre signalizáciu počas manipulácie 
v RUPS. 

3.4.4.12 Ak nie je technicky realizovateľné vyvedenie signalizácie spínacích prvkov, 
uvedených v odseku 3.4.4.11 do jednokonverzného UPS, z dôvodu, že UPS nemá 
zabudovanú logiku pre signalizáciu bezpečnej manipulácie v RUPS, potom signalizácia 
stavu spínacích prvkov musí byť vyvedená a spracovaná pomocou PLC, alebo reléovej 
logiky inštalovanej v rozvádzači RUPS. 

3.4.4.13 Poistkové odpínače FQ4 a FQ5 musia byť vybavené signalizáciou H2 a H3 
pomocou zelených LED svietidiel pre bezpečnú manipuláciu. Zelené signálne LED 
svietidlá musia byť inštalované na poistkových odpínačoch FQ4 a FQ5 respektíve v ich 
tesnej blízkosti tak, aby nedošlo k zámene. 

3.4.4.14 Logika pre signalizáciu H2 na poistkovom odpínači FQ4 a signalizáciu H3 na 
poistkovom odpínači FQ5 musí byť navrhnutá tak, aby rozsvietené zelené signálne 
svietidlo signalizovalo v danom okamihu bezpečnú manipuláciu bez ohrozenia osôb alebo 
škôd na majetku spôsobených výpadkom napájania.      

3.4.4.15 Prepínač QM2 umožňuje prepínanie prívodov z batérií do UPS. Tento prepínač 
navrhnúť a inštalovať len v prípade realizácie riešenia napájania UPS z dvoch nezávislých 
jednosmerných zdrojov (vlastná batéria UPS a staničná batéria). 
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3.4.4.16 V rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS musia byť inštalované svorky, 
umožňujúce cez poistkový odpínač FQ4-Z pripojenie skúšobnej záťaže priamo na výstup 
jednokonverzného UPS pre diagnostiku a skúšku UPS. 

3.4.4.17 Na rozvodnú skriňu prívodov a vývodov UPS sa vzťahujú ustanovenia kapitoly 
MGS-S-REF-E-4.2. 

3.4.5 Optimalizované zapojenie dvojkonverzného UPS a modulárneho UPS 

3.4.5.1 Optimalizované zapojenie dvojkonverzného alebo modulárneho UPS realizovať 
podľa Prílohy č. 3 tejto normy. Celkové zapojenie UPS pozostáva z nasledovných 
hlavných častí: 

 dvojkonverzný alebo modulárny UPS, 

 batéria UPS, 

 rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS, 

 distribučný rozvádzač UPS. 

3.4.5.2 Pre optimalizované zapojenie modulárnych UPS platia tie isté požiadavky ako pre 
dvojkonverzné UPS. 

3.4.5.3 Prívody a vývody dvojkonverzného UPS:  

 dva prívody v závislosti na type UPS, pre prívod UPS a elektronický BY-PASS 
(sústava 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S),  

 prívod z batérie UPS (sústava 2 PE = 460 V / IT), 

 prívody signalizácie stavov prepínačov a stavov poistiek v rozvodnej skrini 
prívodov a vývodov UPS, 

 vývod 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S alebo 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN-S (podľa 
požiadavky napájaného zariadenia),  

 vývody na diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS. 

3.4.5.4 Manipulácia s prívodmi UPS, vývodmi UPS a s prívodmi z batérie sa vykonáva v 
rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS. 

3.4.5.5 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS musí mať dva nezávislé prívody z 
nadradených rozvádzačov, pripojené na prepínače QM1 a QM2. 

3.4.5.6 Na prívodoch z nadradených rozvádzačov, v prívode prepínačov QM1 a QM2 
rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS, musí byť realizované meranie napätia vo 
všetkých fázach a zobrazované na prednej strane rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS. 

3.4.5.7 Hlavný prívod dvojkonverzného UPS napájať z rozvodnej skrine prívodov a 
vývodov UPS cez prepínač QM1 a poistkový odpínač FQ3, ktorým je umožnená voľba 
napájania prívodu UPS jedným z dvoch vzájomne nezávislých zdrojov cez poistkový 
odpínač FQ1 alebo poistkový odpínač FQ2. 
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3.4.5.8 Prívod pre elektronický BY-PASS UPS napájať z rozvodnej skrine prívodov a 
vývodov UPS cez prepínač QM2 a poistkový odpínač FQ4, ktorým je umožnená voľba 
napájania záložného prívodu dvojkonverzného UPS jedným z dvoch vzájomne 
nezávislých zdrojov cez poistkový odpínač FQ1 alebo poistkový odpínač FQ2. 

3.4.5.9 V normálnom režime prevádzky musí byť prívod UPS a prívod pre elektronický 
BY-PASS UPS napájaný z dvoch rozdielnych, energeticky na sebe nezávislých vývodov (z 
rozdielnych nadradených rozvádzačov). 

3.4.5.10 Na konštrukciu prepínačov QM1 a QM2 nie sú kladené špeciálne požiadavky. 

3.4.5.11 Vývod dvojkonverzného UPS musí napájať distribučný rozvádzač cez poistkový 
odpínač FQ6 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS. 

3.4.5.12 Rozvodná sústava výstupu rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS je 
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S, ak nie sú iné požiadavky na rozvodnú sústavu. 

3.4.5.13 Poistkový odpínač FQ6 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS musí umožniť 
odopnutie dvojkonverzného UPS v prípade, ak má dvojkonverzný UPS poruchu, alebo sa 
na ňom vykonáva údržba. 

3.4.5.14 Prepojenie prívodov a vývodov dvojkonverzného UPS musí byť riešené tak, aby 
umožňovalo opravu (odstavenie) UPS bez prerušenia dodávky elektrickej energie k 
spotrebičom a bez nebezpečenstva nepriaznivého vplyvu údržbárskych zásahov na túto 
dodávku. 
Z tohto dôvodu je distribučný rozvádzač napájaný z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS dvoma voliteľnými spôsobmi: 

 z vývodu dvojkonverzného UPS cez poistkový odpínač FQ6, 

 priamo z prívodu rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS cez prepínač QM2 a 
poistkový odpínač FQ5. V tomto režime napájania je distribučný rozvádzač 
napájaný priamo zo siete a všetky zmeny napájacieho napätia sa prenesú do 
distribučného rozvádzača. 

 
Voľbu spôsobu napájania distribučného rozvádzača vykonávať poistkovými odpínačmi 
FQ5 a FQ6. 

3.4.5.15 Poistkový odpínač FQ5 musí byť vybavený zámkom pre zamedzenie nežiaducej 
manipulácie uzamykateľným zaistením jednotlivých polôh. 

3.4.5.16 Stav poistiek poistkového odpínača FQ6, musí byť signalizovaný kontrolným 
svietidlom LED na dverách rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS. 

3.4.5.17 Poistkové odpínače musia byť riešené tak, aby stav poistiek bol signalizovaný 
pomocou elektronického kontrolného zariadenia (nie cez signalizačné terčíky poistiek). 

3.4.5.18 Stav poistkových odpínačov FQ3, FQ4, FQ5 a FQ6 rozvodnej skrine prívodov a 
vývodov UPS, signalizovať do dvojkonverzného UPS, ktorý umožňuje spracovanie 
signálov zabudovanou logikou UPS pre signalizáciu počas manipulácie v RUPS. 
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3.4.5.19 Ak nie je technicky realizovateľné vyvedenie signalizácie spínacích prvkov, 
uvedených v odseku 3.4.5.18, do dvojkonverzného UPS, z dôvodu, že UPS nemá 
zabudovanú logiku pre signalizáciu bezpečnej manipulácie v RUPS, potom signalizácia 
stavu spínacích prvkov musí byť vyvedená a spracovaná pomocou PLC, alebo reléovej 
logiky inštalovanej v rozvádzači RUPS. 

3.4.5.20 Poistkové odpínače FQ6 a FQ5 musia byť vybavené signalizáciou H2 a H3 
pomocou zelených LED svietidiel pre bezpečnú manipuláciu. Zelené signálne LED 
svietidlá musia byť inštalované na poistkových odpínačoch FQ6 a FQ5 respektíve v ich 
tesnej blízkosti tak, aby nedošlo k zámene. 

3.4.5.21 Logika pre signalizáciu H2 na poistkovom odpínači FQ6 a signalizáciu H3 na 
poistkovom odpínači FQ5 musí byť navrhnutá tak, aby rozsvietené zelené signálne 
svietidlo signalizovalo v danom okamihu bezpečnú manipuláciu bez ohrozenia osôb alebo 
škôd na majetku spôsobených výpadkom napájania.      

3.4.5.22 Prepínač QM3 umožňuje prepínanie prívodov z batérií do UPS. Tento prepínač 
navrhnúť a inštalovať len v prípade realizácie riešenia napájania UPS z dvoch nezávislých 
jednosmerných zdrojov UPS (vlastná batéria UPS a staničná batéria). 

3.4.5.23 V rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS musia byť inštalované svorky 
umožňujúce pripojenie skúšobnej záťaže priamo na výstup UPS pre diagnostiku a skúšky 
UPS. 

3.4.5.24 Na rozvodnú skriňu prívodov a vývodov UPS sa vzťahujú ustanovenia kapitoly 
MGS-S-REF-E-4.2. 

3.4.6 Signalizácia UPS v optimalizovanom zapojení 

3.4.6.1 UPS musí byť vybavený miestnou a diaľkovou signalizáciou prevádzkových a 
poruchových stavov UPS. 

3.4.6.2 Miestna signalizácia všetkých prevádzkových a poruchových stavov UPS a ich 
histórie musí byť realizovaná prostredníctvom zobrazenia na displeji na skrini UPS. 

3.4.6.3 Výnimočne, ak miestnu signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS 
nie je možné realizovať prostredníctvom displeja, musia byť signálnymi svietidlami LED na 
skrini UPS, signalizované minimálne nasledovné stavy: 

 prevádzka UPS v normálnom režime, 

 prevádzka UPS z v režime BY-PASS, 

 prevádzka UPS  v batériovom režime, 

 sumárna porucha UPS, 

 nízka hodnota napätia batérie UPS,  

 porucha usmerňovača (pri typoch UPS bez usmerňovača nie je táto signalizácia 
realizovaná), 

 porucha striedača, 

 preťaženie striedača. 
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3.4.6.4 Diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS realizovať 
jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 použitím bezpotenciálových kontaktov,  

 použitím komunikačného rozhrania RS 232, 

 použitím iného typu komunikačného rozhrania ako RS 232, v závislosti na 
možnostiach napájaného zariadenia. 

3.4.6.5 Diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS realizovať 
jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 sumárna porucha UPS, (akákoľvek porucha - aj porucha prívodov a vývodov 
UPS), 

 prevádzka UPS v batériovom režime, 

 prevádzka UPS v režime elektronický BY-PASS, 

 kritická hodnota napätia batérie UPS. 

3.4.6.6 Diaľková signalizácia poruchových stavov UPS, vyvedená do riadiacej miestnosti, 
musí vznik poruchy, okrem svetelnej signalizácie, signalizovať i zvukovým signálom. 

3.4.6.7 Ak UPS napája číslicový riadiaci systém, je potrebné zobrazovať signalizáciu a 
stavy UPS na monitore riadiaceho systému.  

3.4.6.8 UPS musí mať možnosť ďalšieho rozšírenia signalizácie prevádzkových 
a poruchových stavov. 

3.4.7 Meranie na UPS v optimalizovanom zapojení 

3.4.7.1 UPS musí byť minimálne vybavený meraním nasledovných parametrov:  

 vstupné striedavé napätie a prúd, 

 výstupné striedavé napätie a prúd, 

 jednosmerné napätie a prúd batérie.  

3.4.7.2 Miestne zobrazenie hodnôt parametrov UPS vykonať digitálne (zobrazením na 
displeji) alebo analógovými prístrojmi. 

3.4.8 Skúšky UPS v optimalizovanom zapojení 

3.4.8.1 Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností UPS musia byť deklarované 
certifikátom v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z.  v znení neskorších zákonov, predpisov a 
nariadení vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a. príslušnými certifikátmi a v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., 
v znení neskorších zákonov, predpisov a nariadení vlády, ktoré súvisia s touto vyhláškou 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 

3.4.8.2 Po inštalácii UPS v SLOVNAFT, a.s. musia byť vykonané skúšky UPS minimálne 
v nasledovnom rozsahu:  

 skúška činnosti UPS pri skutočnom zaťažení UPS počas prevádzky napájaného 
zariadenia, 

 skúška činnosti riadiaceho panelu a poruchových hlásení UPS, 

 skúška činnosti UPS pri simulovaní poruchy siete (prevádzka na batériu), pri 
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skutočnom zaťažení UPS, počas  prevádzky napájaného zariadenia, 

 skúška činnosti UPS pri simulovaní poruchy striedača (režim prevádzky na 
elektronický BY-PASS ), pri skutočnom zaťažení UPS, 

 skúška premanipulovania napájania distribučného rozvádzača z UPS na 
napájanie priamo zo siete cez servisný BY-PASS, bez straty napätia, 

 preverenie doby zálohovania pripojením skúšobnej odporovej záťaže priamo na 
UPS cez meracie svorky a zaťažením UPS nominálnym prúdom. Nameraná doba 
zálohovania sa stanoví ako čas, ktorý uplynie od okamihu pripojenia skúšobnej 
záťaže na UPS s plno nabitou batériou, do okamihu prechodu UPS do režimu BY-
PASS z dôvodu vybitej batérie. 

 
Po vykonaní skúšok UPS musí byť vystavený protokol o skúškach. Skúšky sa musia konať 
za účasti zástupcov SLOVNAFT, a.s. 
Skúšky musia byť vykonávané v takom prevádzkovom stave napájaného elektrického 
zariadenia, aby prípadným prerušením dodávky elektrickej energie do distribučného 
rozvádzača, nedošlo k materiálnym škodám alebo ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov. 

3.5 Redundantné zapojenie UPS 

3.5.1 Použitie redundantného zapojenia UPS závisí od požiadaviek na zabezpečenie 
spoľahlivosti napájania zariadení technológie elektrickou energiou. 
Redundantné zapojenie UPS použiť v prípade, ak by následkom výpadku napájania 
zariadení napájaných z UPS (napr. riadiacich systémov technologických procesov a pod.), 
mohlo dôjsť k závažným výpadkom výrobno-technologických zariadení, pričom následky 
týchto výpadkov môžu predstavovať vysoké materiálnej škody, ohrozenie bezpečnosti 
pracovníkov, nepriaznivé ekologické dopady     alebo ohrozenie chodu ďalších súvisiacich 
výrobno-technologických zariadení. 
Redundantné zapojenie UPS použiť aj v prípade, ak nie je možné bezproblémové 
odstavenie zariadení napájaných z UPS (napr. v prípade údržby alebo poruchy UPS). 

3.5.2 Pri redundantnom zapojení dvoch UPS musia byť jednotlivé UPS navrhnuté tak, aby 
v prípade odstavenia ktoréhokoľvek UPS z prevádzky (napr. z dôvodu poruchy UPS), 
druhý UPS dodával plný požadovaný výkon počas stanovenej doby zálohovania (každý 
UPS je navrhnutý na plný požadovaný výkon a s požadovanou dobou zálohovania). 
V normálnom prevádzkovom stave redundantných UPS, každý UPS má byť zaťažený 
maximálne na 50 %. 

3.5.3 Zapojenie dvoch redundantných jednokonverzných UPS realizovať podľa Prílohy 
č. 4  tejto normy. 
Celkové zapojenie UPS pozostáva z nasledovných hlavných častí: 

 jednokonverzný UPS1, 

 jednokonverzný UPS2,  

 batéria UPS1, 

 batéria UPS2, 

 rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS, 

 distribučný rozvádzač UPS.  
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3.5.4 Každý redundantný jednokonverzný UPS musí mať nasledovné prívody a vývody:  

 prívod pre napájanie UPS, (sústava 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S), 

 prívod z batérie UPS (sústava 2 PE = 460 V / IT), 

 prívody signalizácie stavov prepínačov a stavov poistiek v rozvodnej skrini 
prívodov a vývodov UPS, 

 vývod 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S alebo 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN-S (podľa 
požiadavky napájaného zariadenia), 

 vývody na diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS. 

3.5.5 Manipuláciu s prívodmi UPS, vývodmi UPS a s prívodmi z batérie vykonávať v 
rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS. 

3.5.6 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS 

3.5.6.1 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS musí mať dva nezávislé prívody z 
nadradených rozvádzačov, pripojené na prepínač QM1. 

3.5.6.2 Na prívodoch z nadradených rozvádzačov, v prívode prepínača QM1 rozvodnej 
skrine prívodov a vývodov UPS musí byť realizované meranie napätia vo všetkých fázach 
a zobrazované na prednej strane rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS. 

3.5.6.3 Prívod jednokonverzného UPS1 napájať z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS cez prepínač QM1, ktorým je umožnená voľba napájania hlavného prívodu UPS 
jedným z dvoch vzájomne nezávislých zdrojov a poistkový odpínač FQ3. 

3.5.6.4 Prívod jednokonverzného UPS2 napájať z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS cez prepínač QM1, ktorým je umožnená voľba napájania hlavného prívodu UPS 
jedným z dvoch vzájomne nezávislých zdrojov a poistkový odpínač FQ4. 

3.5.6.5 Vývody UPS1 a UPS2 musia byť spojené za odpínačmi QS8 a QS9 do 
spoločného vývodu, napájajúceho distribučný rozvádzač cez poistkový odpínač FQ10. 

3.5.6.6 Rozvodná sústava výstupu z rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS je 
3 N PE 50 Hz 400 V / TN-S, ak nie sú iné požiadavky na rozvodnú sústavu. 

3.5.6.7 Odpínače QS8 a QS9 musia umožniť odopnutie výstupov UPS1 a UPS2 v 
prípade, ak má jeden z UPS poruchu, alebo sa na ňom vykonáva údržba. 

3.5.6.8 Prepojenie prívodov a vývodov UPS1 a UPS2 musí byť riešené tak, aby 
umožňovalo opravu (odstavenie) oboch jednokonverzných UPS bez prerušenia dodávky 
elektrickej energie k spotrebičom a bez nebezpečenstva nepriaznivého vplyvu 
údržbárskych zásahov na túto dodávku. 
 
Z tohto dôvodu musí byť distribučný rozvádzač napájaný z rozvodnej skrine prívodov a 
vývodov UPS dvoma voliteľnými spôsobmi: 

 zo spojeného vývodu oboch jednokonverzných UPS za poistkovými odpínačom 
FQ10 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS, 
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 priamo z prívodu rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS cez prepínač QM1 a 
poistkový odpínač FQ7. V tomto režime napájania je distribučný rozvádzač 
napájaný priamo zo siete a všetky zmeny napájacieho napätia sa prenesú do 
distribučného rozvádzača. K tomuto režimu prevádzky môže dôjsť iba pri poruche 
alebo oprave oboch jednokonverzných UPS súčasne. 

 
Voľbu spôsobu napájania distribučného rozvádzača vykonávať poistkovým odpínačom 
FQ7, odpínačmi QS8, QS9 a poistkovým odpínačom FQ10, umiestnenými v rozvodnej 
skrini prívodov a vývodov UPS. 

3.5.6.9 Poistkový odpínač FQ7 a vypínač QD2 musí umožniť zamedzenie nežiaducej 
manipulácie uzamykateľným zaistením jednotlivých polôh. 

3.5.6.10 V rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS musia byť signalizačnými kontaktmi 
vybavené nasledovné prvky: 

 poistkové odpínače FQ3, FQ4, FQ7, FQ10, 

 odpínače (bez poistky) výstupov jednokonverzných UPS QS8, QS9, 

 odpínače (bez poistky) distribučného rozvádzača QD1, QD2, 

 vypínače batérií jednokonverzných UPS QB1, QB2, QB3. 

 
Stavy týchto prvkov musia byť vyvedené a signalizované do jednotlivých UPS, ktoré 
umožňujú spracovanie signálov zabudovanou logikou UPS pre signalizáciu počas 
manipulácie v RUPS. 

3.5.6.11 Signalizačné kontakty poistkového odpínača FQ7 a odpínača QD2 musia byť 
zapojené do série a ich stav signalizovaný ako jeden spoločný signál. 

3.5.6.12 Signalizačné kontakty poistkového odpínača FQ10 a odpínača QD1 musia byť 
zapojené do série a ich stav signalizovaný ako jeden spoločný signál. 

3.5.6.13 Ak nie je technicky realizovateľné vyvedenie signalizácie spínacích prvkov, 
uvedených v odseku 3.5.6.10, do jednokonverzných UPS, z dôvodu že UPS nemajú 
zabudovanú logiku pre signalizáciu bezpečnej manipulácie v RUPS, potom signalizácia 
stavu spínacích prvkov musí byť vyvedená a spracovaná pomocou PLC, alebo reléovej 
logiky inštalovanej v rozvádzači RUPS. 

3.5.6.14 Odpínače QS8, QS9 a poistkové odpínače FQ10, FQ7 v rozvádzači RUPS 
a taktiež odpínače QD1 a QD2 v distribučnom rozvádzači DT1 musia byť vybavené 
signalizáciou H2.1, H2.2, H4.1, H3.1,  H4.2 a H3.2  pomocou zelených LED svietidiel pre 
bezpečnú manipuláciu. Zelené signálne LED svietidlá musia byť inštalované na prístrojoch 
respektíve v ich tesnej blízkosti tak, aby nedošlo k zámene. 

3.5.6.15 Logika pre signalizáciu H2.1, H2.2, H4.1, H3.1,  H4.2 a H3.2  pomocou zelených 
LED svietidiel musí byť navrhnutá tak, aby rozsvietené zelené signálne svietidlo 
signalizovalo v danom okamihu bezpečnú manipuláciu bez ohrozenia osôb alebo škôd na 
majetku spôsobených výpadkom napájania.      

3.5.6.16 Na dverách rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS musia byť signalizované, 
prostredníctvom signálnych svietidiel LED, stavy poistkových odpínačov FQ3, FQ4, FQ7 
a FQ10. 
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3.5.6.17 Poistkové odpínače musia byť riešené tak, aby stav poistiek bol signalizovaný 
pomocou elektronického kontrolného zariadenia (nie cez signalizačné terčíky poistiek). 

3.5.6.18 V rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS musia byť inštalované svorky, 
umožňujúce pripojenie skúšobnej záťaže priamo na výstup UPS, pre diagnostiku a 
záťažové skúšky UPS v servisnom režime. 

3.5.6.19 Na rozvodnú skriňu prívodov a vývodov UPS sa vzťahujú ustanovenia kapitoly 
MGS-S-REF-E-4.2. 

3.5.7 Zapojenie redundantného dvojkonverzného alebo modulárneho UPS realizovať 
podľa Prílohy č. 5  tejto normy. 
Celkové zapojenie UPS pozostáva z nasledovných hlavných častí: 

 dvojkonverzné alebo modulárny UPS1, 

 dvojkonverzné alebo modulárny UPS2,  

 batéria UPS1,  

 batéria UPS2, 

 rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS, 

 distribučný rozvádzač UPS. 

3.5.7.1 Pre optimalizované zapojenie redundantných modulárnych UPS platia tie isté 
požiadavky, ako pre redundantné dvojkonverzné UPS. 

3.5.8 Každý redundantný dvojkonverzný UPS musí mať nasledovné prívody a vývody:  

 dva prívody v závislosti na type UPS, pre prívod UPS a elektronický BY-
PASS (sústava 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-C alebo 1 N PE ~ 50 Hz  400 V / TN-
S),  

 prívod z batérie UPS (sústava 2 PE = 460 V / IT), 

 prívody signalizácie stavov prepínačov a stavov poistiek v rozvodnej skrini 
prívodov a vývodov UPS, 

 vývod 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S alebo 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN-S (podľa 
požiadavky napájaného zariadenia), 

 vývody na diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS. 

3.5.9 Manipulácia s prívodmi UPS, vývodmi UPS a s prívodmi z batérií sa vykonáva v 
rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS. 

3.5.10 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS 

3.5.10.1 Rozvodná skriňa prívodov a vývodov UPS musí mať dva nezávislé prívody z 
nadradených rozvádzačov, pripojené na prepínače QM1 a QM2. 

3.5.10.2 Na prívodoch z nadradených rozvádzačov, v prívode prepínačov QM1 a QM2 v 
rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS, musí byť realizované meranie napätia vo 
všetkých fázach a zobrazované na prednej strane rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS. 

3.5.10.3 Prívod dvojkonverzného UPS1 napájať z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS cez prepínač QM1, ktorým je umožnená voľba napájania hlavného prívodu UPS 
jedným z dvoch vzájomne nezávislých zdrojov a poistkový odpínač FQ3. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-4.4 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 21/33 

3.5.10.4 Prívod dvojkonverzného UPS2 napájať z rozvodnej skrine prívodov a vývodov 
UPS cez prepínač QM1, ktorým je umožnená voľba napájania hlavného prívodu 
dvojkonverzného UPS jedným z dvoch vzájomne nezávislých zdrojov a poistkový odpínač 
FQ4. 

3.5.10.5 Prívod pre elektronický BY-PASS dvojkonverzného UPS1 napájať z rozvodnej 
skrine prívodov a vývodov UPS cez prepínač QM2, ktorým je umožnená voľba napájania 
elektronického BY-PASS prívodu dvojkonverzného UPS jedným z dvoch vzájomne 
nezávislých zdrojov a poistkový odpínač FQ5. 

3.5.10.6 Prívod pre elektronický BY-PASS dvojkonverzného UPS2 napájať z rozvodnej 
skrine prívodov a vývodov UPS cez prepínač QM2, ktorým je umožnená voľba napájania 
elektronického BY-PASS prívodu dvojkonverzného UPS jedným z dvoch vzájomne 
nezávislých zdrojov a poistkový odpínač FQ6. 

3.5.10.7 V normálnom prevádzkovom režime musia byť prívody obidvoch 
dvojkonverzných UPS1 a UPS2 napájané z rovnakého zdroja elektrickej energie, 
energeticky nezávislého od zdroja napájajúceho prívody pre elektronický BY-PASS UPS. 

3.5.10.8 Vývody dvojkonverzného UPS1 a dvojkonverzného UPS2 musia byť spojené za 
odpínačmi QS8 a QS9 do spoločného vývodu napájajúceho cez poistkový odpínač 
FQM10 distribučný rozvádzač. 

3.5.10.9 Rozvodná sústava výstupu z rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS je 
3 N PE 50 Hz 400 V / TN-S, ak nie sú iné požiadavky na rozvodnú sústavu. 

3.5.10.10 Odpínače QS8 a QS9 musia umožniť odopnutie výstupov dvojkonverzného 
UPS1 a dvojkonverzného UPS2 v prípade, ak má jeden z UPS poruchu, alebo sa na ňom 
vykonáva údržba. 

3.5.10.11 Prepojenie prívodov a vývodov dvojkonverzných UPS musí byť riešené tak, aby 
umožňovalo opravu (odstavenie) oboch dvojkonverzných UPS, bez prerušenia dodávky 
elektrickej energie k spotrebičom a bez nebezpečenstva nepriaznivého vplyvu 
údržbárskych zásahov na túto dodávku. 
 
Z tohto dôvodu distribučný rozvádzač musí byť napájaný z rozvodnej skrine prívodov a 
vývodov UPS dvoma voliteľnými spôsobmi: 

 zo spojeného vývodu oboch dvojkonverzných UPS za odpínačmi QS8 a QS9 cez 
poistkový odpínač FQ10 rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS, 

 priamo z prívodu rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS cez poistkový odpínač 
FQ7 a prepínač QM2. V tomto režime napájania je distribučný rozvádzač napájaný 
priamo zo siete a všetky zmeny napájacieho napätia sa prenesú do distribučného 
rozvádzača. K tomuto režimu prevádzky môže dôjsť iba pri poruche alebo oprave 
oboch dvojkonverzných UPS súčasne. 

 
Voľbu spôsobu napájania distribučného rozvádzača vykonávať poistkovým odpínačom 
FQ7 a odpínačmi QS8, QS9, umiestnenými v rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS. 

3.5.10.12 Poistkový odpínač FQ7 a poistkový odpínač QD2 musia umožniť zamedzenie 
nežiaducej manipulácie uzamykateľným zaistením jednotlivých polôh. 
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3.5.10.13 Signalizačné kontakty poistkového odpínača FQ7 a odpínača QD2 musia byť 
zapojené do série a ich stav signalizovaný ako jeden signál. 

3.5.10.14 Signalizačné kontakty poistkového odpínača FQ10 a odpínača QD1 musia byť 
zapojené do série a ich stav signalizovaný ako jeden signál. 

3.5.10.15 V rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS musia byť signalizačnými kontaktmi 
vybavené nasledovné prvky: 

 poistkové odpínače FQ3, FQ4, FQ5, FQ6, FQ7, FQ10, 

 odpínače (bez poistky) výstupov dvojkonverzných UPS QS8, QS9, 

 odpínače (bez poistky) distribučného rozvádzača QD1, QD2, 

 vypínače batérií UPS QB1, QB2, QB3.  
 
Stavy týchto prvkov musia byť vyvedené a signalizované do jednotlivých UPS, ktoré 
umožňujú spracovanie signálov zabudovanou logikou UPS pre signalizáciu počas 
manipulácie v RUPS. 

3.5.10.16 Ak nie je technicky realizovateľné vyvedenie signalizácie spínacích prvkov, 
uvedených v odseku 3.5.11.15, do dvojkonverzných UPS z dôvodu, že UPS nemajú 
zabudovanú logiku pre signalizáciu bezpečnej manipulácie v RUPS, potom signalizácia 
stavu spínacích prvkov musí byť vyvedená a spracovaná pomocou PLC, alebo reléovej 
logiky inštalovanej v rozvádzači RUPS. 

3.5.10.17 Odpínače QS8, QS9 a poistkové odpínače FQ10, FQ7 v rozvádzači RUPS 
a taktiež odpínače QD1 a QD2 v distribučnom rozvádzači DT1 musia byť vybavené 
signalizáciou H2.1, H2.2, H4.1, H3.1,  H4.2 a H3.2  pomocou zelených LED svietidiel pre 
bezpečnú manipuláciu. Zelené signálne LED svietidlá musia byť inštalované na prístrojoch 
respektíve v ich tesnej blízkosti tak, aby nedošlo k zámene. 

3.5.10.18 Logika pre signalizáciu H2.1, H2.2, H4.1, H3.1, H4.2 a H3.2  pomocou zelených 
LED svietidiel musí byť navrhnutá tak, aby rozsvietené zelené signálne svietidlo 
signalizovalo v danom okamihu bezpečnú manipuláciu bez ohrozenia osôb alebo škôd na 
majetku spôsobených výpadkom napájania.      

3.5.10.19 Na dverách rozvodnej skrine prívodov a vývodov UPS musia byť signalizované, 
prostredníctvom signálnych svietidiel LED, stavy poistkových odpínačov FQ3, FQ4, 
FQ5,FQ6, FQ7 a FQ10. 

3.5.10.20 Poistkové odpínače musia byť riešené tak, aby stav poistiek bol signalizovaný 
pomocou elektronického kontrolného zariadenia (nie cez signalizačné terčíky poistiek). 

3.5.10.21 V rozvodnej skrini prívodov a vývodov UPS musia byť inštalované svorky, 
umožňujúce cez poistkové odpojovače FQ8-Z a FQ9-Z pripojenie skúšobnej záťaže 
priamo na výstup UPS, pre diagnostiku a záťažové skúšky UPS v servisnom režime. 

3.5.10.22 Na rozvodnú skriňu prívodov a vývodov UPS sa vzťahujú ustanovenia kapitoly 
MGS-S-REF-E-4.2. 
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3.5.11 Signalizácia UPS v redundantnom zapojení 

3.5.11.1 Každý UPS musí byť vybavený miestnou a diaľkovou signalizáciou 
prevádzkových a poruchových stavov UPS. 

3.5.11.2 Miestna signalizácia všetkých prevádzkových a poruchových stavov UPS a ich 
histórie musí byť realizovaná prostredníctvom zobrazenia na displeji na skrini UPS. 

3.5.11.3 Výnimočne, ak miestnu signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS 
nie je možné realizovať prostredníctvom displeja, musia byť signálnymi svietidlami s LED 
na skrini UPS, signalizované minimálne nasledovné stavy: 

 sumárna porucha UPS, 

 prevádzka UPS z batérie, 

 prevádzka na elektronický BY-PASS, 

 nízka hodnota napätia batérie UPS,  

 porucha usmerňovača (pri jednokonverzných typoch UPS nie je táto signalizácia 
realizovaná), 

 porucha striedača, 

 preťaženie striedača. 

3.5.11.4 Diaľkovú signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov UPS realizovať 
jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 použitím bezpotenciálových kontaktov,  

 použitím komunikačného rozhrania RS 232, 

 použitím iného typu komunikačného rozhrania ako RS 232, v závislosti na 
možnostiach napájaného zariadenia. 

3.5.11.5 Diaľková signalizácia prevádzkových a poruchových stavov UPS, vyvedená vo 
velíne, musí signalizovať minimálne nasledovné prevádzkové a poruchové stavy: 

 sumárna porucha UPS, (akákoľvek porucha - aj porucha prívodov a vývodov 
UPS), 

 prevádzka UPS v batériovom režime, 

 prevádzka UPS v režime elektronický BY-PASS, 

 kritická hodnota napätia batérie UPS. 

3.5.11.6 Diaľková signalizácia poruchových stavov UPS vyvedená vo velíne musí vznik 
poruchy okrem svetelnej signalizácie, signalizovať i zvukovým signálom. 

3.5.11.7 Ak redundantné UPS napájajú DCS, je potrebné zobrazovať signalizáciu a stavy 
každého UPS na monitore riadiaceho systému. 

3.5.11.8 UPS musia mať možnosť ďalšieho rozšírenia signalizácie prevádzkových a 
poruchových stavov. 
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3.5.12 Meranie na UPS v redundantnom zapojení 

3.5.12.1 Každý UPS musí byť minimálne vybavený meraním nasledujúcich parametrov:  

 vstupné striedavé napätie a prúd, 

 výstupné striedavé napätie a prúd,  

 jednosmerné napätie a prúd batérie. 

3.5.12.2 Miestne zobrazenie hodnôt parametrov UPS vykonať digitálne (zobrazením na 
displeji) alebo analógovými prístrojmi. 

3.5.13 Skúšky UPS v redundantnom zapojení 

3.5.13.1 Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností UPS s príslušnými STN musia byť 
deklarované v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z., v znení neskorších zákonov, predpisov a 
nariadení vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnými 
certifikátmi a v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., v znení neskorších zákonov, predpisov a 
nariadení vlády, ktoré súvisia s touto vyhláškou na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.   

3.5.13.2 Po inštalácii redundantných UPS v SLOVNAFT, a.s., musia byť vykonané skúšky 
každého UPS minimálne v nasledovnom rozsahu: 

 preskúšanie činnosti obidvoch UPS v normálnom režime práce (každé UPS má 
pripojenú svoju batériu - vypínač QB3 rozopnutý), pri skutočnom zaťažení UPS 
počas prevádzky napájaného zariadenia, 

 preskúšanie činnosti riadiaceho panelu a poruchových hlásení UPS, 

 skúška činnosti obidvoch UPS pri simulovaní poruchy siete (prevádzka na 
batérie), pri skutočnom zaťažení UPS počas prevádzky napájaného zariadenia, 

 skúška činnosti pri simulovaní poruchy siete stratou napätia na prívode UPS1, pri 
skutočnom zaťažení UPS počas prevádzky napájaného zariadenia, 

 skúška činnosti pri simulovaní poruchy siete stratou napätia na prívode UPS2, pri 
skutočnom zaťažení UPS počas prevádzky napájaného zariadenia, 

 skúška činnosti obidvoch UPS v režime prevádzky cez elektronický BY-PASS, pri 
skutočnom zaťažení UPS, 

 skúška premanipulovania napájania distribučného rozvádzača z UPS na 
napájanie priamo zo siete cez servisný BY-PASS, bez straty napätia,  

 preverenie doby zálohovania pripojením skúšobnej odporovej záťaže priamo na 
UPS cez meracie svorky a zaťažením UPS nominálnym prúdom. Nameraná doba 
zálohovania sa stanoví ako čas, ktorý uplynie od okamihu pripojenia skúšobnej 
záťaže na UPS s plno nabitou batériou, do okamihu prechodu UPS do režimu BY-
PASS, z dôvodu vybitej batérie. 

 
O vykonaní skúšky redundantných UPS musí byť vystavený protokol o skúškach. Skúšky 
sa musia konať za účasti zástupcov SLOVNAFT, a.s. 
Skúšky sa musia vykonať v takom prevádzkovom stave výrobnej jednotky, aby prípadným 
prerušením dodávky elektrickej energie do distribučného rozvádzača, nedošlo k 
materiálnym škodám alebo ohrozeniu pracovníkov výrobnej jednotky  
(havarijné odstavenie výrobnej jednotky). 
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3.6 Označovanie UPS 
Podľa vyhotovenia a použitia UPS sa požaduje nasledovné označenie:  

a) štítok UPS, 

b) označenie pozície UPS, 

c) označenie pozície poľa UPS, 

d) označenie vývodov UPS, 

e) označenie napäťovej sústavy použitej v UPS, 

f) označenie prívodov UPS, 

g) označenie prístrojov UPS a ich funkcie, 

h) informatívne označenie UPS, 

i) výstražné označenie UPS. 

3.6.1 Štítok UPS 
Každý UPS musí mať aspoň jeden trvanlivý, dobre čitateľný štítok, na ktorom budú 
uvedené údaje pod odrážkami a), b), c), d), e) f), j). Ďalšie charakteristické    údaje musia 
byť uvedené v dodávateľskej dokumentácii výrobcu. 
Požadované údaje: 

a) názov výrobcu, ochranná známka, 

b) typové označenie, 

c) výrobné číslo alebo iný údaj, umožňujúci identifikáciu výrobku, 

d) výkon, 

e) druh a parametre vstupného prúdu, 

f) druh a parametre výstupného prúdu, 

g) menovité pracovné napätie, 

h) menovité izolačné napätie, 

i) menovité napätie riadiacich obvodov (podľa potreby), 

j) skratová odolnosť, 

k) krytie UPS, 

l) spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, 

m) rozvodná sústava, pre ktorú je UPS určený, 

n) rozmery UPS v poradí výška, šírka a hĺbka, 

o) hmotnosť (ak je UPS rozdelený na prepravné jednotky, musí mať každá jednotka 
vyznačenú hmotnosť). 

3.6.2 Označenie pozície UPS 

3.6.2.1 Každý UPS musí mať označenú pozíciu, tzv. pozičné číslo. Základnou 
požiadavkou pre označenie pozície je jeho jedinečnosť, s vylúčením možnosti rovnakého 
označenie pozície rôznych UPS. 

3.6.2.2 Označenie pozície UPS tvoria dve skupiny alfanumerických znakov; skupiny sú 
vzájomne oddelené pomlčkou.  
Prvá skupina znakov udáva označenie pozície transformačnej stanice (TS), v ktorej je 
UPS inštalovaný. Ak je UPS inštalovaný v  inom objekte ako v TS, udáva sa len číslo 
bloku, na ktorom je UPS inštalovaný. 
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Druhú skupinu znakov tvorí: 

 skratka: UPS,  

 poradové označenie UPS pre príslušné použitie na danom bloku. Toto označenie 
sa uvádza za skratkou UPS pre príslušné použitie aj v prípade, že sa uvažuje len 
s jedným UPS. 

Príklad: 
 
57D-UPS1 
 
Vysvetlenie: 
57D - UPS je inštalovaný v transformačnej stanici 57D (TS je na bloku 57) 
UPS1 - jedná sa o zdroj neprerušiteľného napájania č. 1. 

3.6.2.3 Pri dopĺňaní, resp. pri rekonštrukcii, časti nn rozvodne je potrebné označovanie 
zosúladiť s pôvodným značením. 

3.6.3 Označovanie polí UPS 

3.6.3.1 Každé pole UPS musí byť označené alfanumerickými znakmi, pričom číslo 
označuje poradie príslušného poľa   

3.6.4 Označovanie vývodov UPS 
Na vývodových poliach UPS musí byť uvedené označenie pozície jednotlivých vývodov 
(označenie pozície elektrických zariadení pripojených na UPS) a  ich výkon; označenie 
pozície od výkonu vývodu je oddelené lomkou. 
Príklad označenia:  
 
 

3.6.5 Označovanie rozvodnej sústavy sa vykonáva v zmysle STN.  
Príklad označenia: 
 
 
 

3.6.6 Označovanie prívodov UPS 
Na prívodových poliach UPS musí byť uvedená informácia o jeho prívodoch.  
Príklad označenia: 
 
 
 
 
 
 

3.6.7 Označovanie prístrojov a ich funkcie 
Na UPS musí byť uvedené označenie funkcie ovládacích alebo signalizačných prvkov.  
Príklad označenia: 
 
 
 

13-RUPS123 / 15 kVA 

3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S 

PRÍVOD  Z   
57D-RM3 
POLE 4P 

CYKY 3X240+120 

VYP. 

 
ZAPNUTÝ 

 
BY - PASS 
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3.6.8 Informatívne označovanie  
Na UPS musia byť uvedené informácie dôležité pre obsluhu a prevádzku.  
Príklad označenia: 
 
 
 

3.6.9 Výstražné označovanie 
Na UPS musia byť uvedené výstražné informácie dôležité pre obsluhu a prevádzku.  
Príklad označenia:  
 
 
 
 
 

3.6.10 Miesta a spôsoby realizácie označovania na UPS 

3.6.10.1 Štítok UPS 
Miesto označenia: obvykle vonkajšia strana, prvé pole alebo miesto prívodu. 

3.6.10.2 Označenie pozície UPS 
Miesto označenia: vonkajšia strana, prvé pole alebo miesto prívodu. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 50 mm. 

3.6.10.3 Pozičné označovanie polí UPS 
Miesto označenia: vonkajšia strana, každé pole v hornej časti. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 50 mm. 

3.6.10.4 Pozičné označovanie vývodov UPS 
Miesto označenia: vonkajšia strana, vývodové pole. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.6.10.5 Označovanie rozvodnej sústavy použitej v UPS 
Miesto označenia: vonkajšia strana, miesto prívodu alebo prvé pole. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 20 mm. 

3.6.10.6 Označovanie prívodov UPS 
Miesto označenia: vonkajšia strana, miesto prívodu 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.6.10.7 Označovanie prístrojov a ich funkcie 
Miesto označenia: vonkajšia strana, označenie nad alebo pod ovládacím a signalizačným 
prvkom. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 5 mm. 

SERVISNÝ 
BY-PASS 

NEZAPÍNAJ POČAS 
NORMÁLNEHO 

CHODU UPS 
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3.6.10.8 Informatívne označovanie 
Miesto označenia: vonkajšia strana, aktuálne miesto pre informáciu. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.6.10.9 Výstražné označovanie 
Miesto označenia: vonkajšia strana, aktuálne miesto pre výstrahu. 
Spôsob vyhotovenia: štítok červenej farby s vygravírovanými znakmi bielej farby, výška 
znakov 10 mm 

3.7 Označovanie vnútri UPS 

3.7.1 Všetky označenia vnútri UPS musia byť vykonané na viditeľnom mieste, čitateľne, 
trvanlivo a musia súhlasiť s označením vo všetkých schémach, tabuľkách a výrobnej 
dokumentácii UPS. 

3.8 Farebné značenie vodičov v UPS 
Farebné značenie vykonať v zmysle platných STN. 

3.8.1 Farebné značenie izolovaných vodičov 

3.8.1.1 Farebné značenie izolovaných vodičov v striedavej sústave do 1 000 V 
 

Vodič, žila Poznávacia farba 

fázový alebo krajný čierna, sivá, hnedá 

neutrálny (stredný) Svetlomodrá 

ochranný zelená/žltá 

3.8.1.2 Farebné značenie izolovaných vodičov v jednosmernej sústave do 1 500 V 
 

Vodič, žila Poznávacia farba 

kladný pól čierna alebo hnedá, odporúčaná hnedá 

záporný pól čierna alebo hnedá, odporúčaná čierna 

ochranný zelená/žltá 

3.8.2 Farebné značenie holých vodičov 

3.8.2.1 Farebné značenie holých vodičov v striedavej sústave do 1 000 V 
 

Vodič, prípojnica Poznávacia farba 

1. fáza oranžová (s jedným priečnym čiernym pruhom) 

2. fáza oranžová (s dvoma priečnymi čiernymi pruhmi) 

3. fáza oranžová (s tromi priečnymi čiernymi pruhmi) 

stredný svetlomodrá 

ochranný zelená/žltá 

 
V prípade izolovaných prípojníc, napr. čiernym zmrštiteľným rukávom, sa izolácia 
nenatiera, ale sa označí príslušnosť fáz samolepkami L1, L2, L3. 
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3.8.2.2 Farebné značenie holých vodičov v jednosmernej sústave do 1 500 V 
 

Vodič, prípojnica Poznávacia farba 

kladný pól tmavočervená 

záporný pól tmavomodrá 

ochranný zelená/žltá 

 
V prípade izolovaných prípojníc, napr. čiernym zmrštiteľným rukávom, sa izolácia 
nenatiera, ale sa označí príslušnosť fáz samolepkami L+, L-. 

3.8.3 Odlíšenie ochranného vodiča. 
Ochranný vodič sa musí zreteľne odlíšiť tvarom, umiestnením, označením alebo farbou. 
Ak sa použije odlíšenie samotnou farbou, musí to byť dvojfarebná kombinácia 
ZELENÁ/ŽLTÁ pozdĺž celej dĺžky vodiča. Toto farebné odlíšenie sa vyhradzuje výlučne 
pre ochranný vodič. 

3.8.4 Odlíšenie neutrálneho (stredného) vodiča 
Ak obvod obsahuje neutrálny vodič, musí sa na jeho rozlíšenie použiť SVETLOMODRÁ 
farba. Svetlomodrá farba sa nesmie použiť na odlíšenie žiadneho iného vodiča. 

3.8.5 Značenie PEN vodiča 
Vodiče PEN, ktoré plnia dve funkcie, funkciu ochranného vodiča a funkciu neutrálneho 
vodiča, sa značia dvojfarebnou kombináciou ZELENÁ/ŽLTÁ po celej dĺžke a naviac, 
svetlomodrým označením na koncoch 

3.9 Farba svorkovníc v UPS 

3.9.1 Štandardné farby svorkovníc sú: 

a) šedá, hnedá alebo čierna farba - všeobecné určenie, 

b) svetlomodrá farba - pre vodiče neutrálneho obvodu, 

c) zelená/žltá farba - pre vodiče ochranného obvodu, 

d) oranžová farba - pre vodiče s malým napätím. 
V prípade, ak je použitá iná farba svorkovníc a je určená pre špecifický účel, je potrebné 
túto skutočnosť uviesť v projektovej dokumentácii. 

4. Usmerňovače pre staničné batérie 

4.1 Všeobecne 

4.1.1 Pre usmerňovače majú byť dodržané všeobecné požiadavky uvedené v článkoch 
4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.7  tejto kapitoly. 

4.1.2 Pri návrhu istenia usmerňovačov pre staničné batérie byť dodržaná plná selektivita 
istenia pri všetkých prevádzkových stavoch zariadenia. 
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4.1.3 Z usmerňovačov pre staničné batérie spolu so staničnými batériami (staničné 
batérie sú popísané v MGS-S-REF-E-4.5) napájať najmä tieto elektrické zariadenia a 
spotrebiče výrobnej jednotky: 

 poruchové osvetlenie (osvetlenie výrobno-technologických priestorov a osvetlenie 
priestorov budov), 

 vybrané elektrické zariadenia vn a nn rozvádzačov (vypínače, ističe, ochrany 
elektrických zariadení a pod.), 

 špeciálne zariadenia. 

4.1.4 Usmerňovač pre staničnú batériu a staničná batéria tvoria spolu zdroj 
jednosmerného napätia, ktorý sa posudzuje ako dodávka elektrickej energie 1. stupňa. 

4.1.5 Napájacie napätie usmerňovačov je 400 V -10 % +6 %; 50 Hz -1 % +1 %; rozvodná 
sústava 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C alebo 3 N PE ~ 50 Hz 400 V /  TN-S. 

4.1.6 Nominálne výstupné jednosmerné napätie usmerňovačov Un je 230 V -14 % +3 %; 
rozvodná sústava 2 = 230 V / IT. 

4.1.7 Nominálny výstupný výkon usmerňovačov musí byť v súlade s požadovaným 
výkonom jednosmernej siete a kapacitou pripojenej staničnej batérie, pričom sa musí 
počítať s rezervou minimálne 15 %. 

4.1.8 Usmerňovač musí mať možnosť voľby automatickej alebo manuálnej regulácie 
výstupného nabíjacieho napätia a prúdu. 

4.1.9 Usmerňovač musí byť vybavený možnosťou manuálneho nastavenia výstupného 
napätia Un v rozsahu ±5 % nominálneho výstupného napätia usmerňovača. 

4.1.10 Stabilita manuálne nastaveného napätia na výstupe usmerňovača bez pripojenej 
batérie musí byť max. ±1 % z nastavenej hodnoty, v celom rozsahu zaťaženia. 

4.1.11 Zvlnenie výstupného napätia usmerňovača môže byť max. 5 % Un, bez pripojenej 
batérie a pri 50 % záťaži. 

4.1.12 Usmerňovač musí byť vybavený obvodmi pre automatické sledovanie: 

 úrovne napätia napájacej siete usmerňovača, 

 výstupného napätia usmerňovača, 

 prepätia v napájacej sieti (s následným odpojením usmerňovača od siete), 

 nízkeho napätia batérie, pripojenej na usmerňovač, 

 práce usmerňovača, pri prevádzke s prúdovým obmedzením, dlhšej ako 10 s. 

4.1.13 Každý usmerňovač pre staničnú batériu musí byť vybavený miestnou a diaľkovou 
signalizáciou prevádzkových a poruchových stavov. 

4.1.14 Miestna signalizácia všetkých prevádzkových a poruchových stavov usmerňovača 
a jeho histórie musí byť realizovaná prostredníctvom zobrazenia na displeji na skrini 
usmerňovača. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-4.4 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 31/33 

4.1.15 Výnimočne, ak miestnu signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov 
usmerňovača nie je možné realizovať prostredníctvom displeja, musia byť signálnymi 
svietidlami LED na skrini usmerňovača, signalizované minimálne nasledovné stavy: 

 sumárna porucha usmerňovača, 

 porucha napájania usmerňovača (ak je napájacie napätie usmerňovača mimo 
tolerancie), 

 udržiavacie nabíjanie batérie, 

 rýchle nabíjanie batérie, 

 vyrovnávacie nabíjanie batérie, 

 nízke napätie batérie, 

 prepätie na výstupe usmerňovača, 

 zemné spojenie, 

 preťaženie usmerňovača.   

4.1.16 Diaľková signalizácia prevádzkových a poruchových stavov usmerňovača musí byť 
realizovaná  bezpotenciálovými kontaktmi. 

4.1.17 Diaľkovo musí byť signalizovaná minimálne sumárna porucha usmerňovača 
(signalizácia vyvedená vo velíne). 

4.1.18 Ak nie je v jednosmernom rozvádzači realizovaná signalizácia poruchy - prepätie 
na výstupe usmerňovača, musí byť signalizácia prepätia riešená cez bezpotenciálové 
kontakty usmerňovača. 

4.1.19 Usmerňovač musí byť vybavený miestnym meraním vstupného striedavého 
napätia, výstupného jednosmerného napätia a prúdu. 

4.1.20 Zobrazenie miestne meraných hodnôt usmerňovača vykonať digitálne (zobrazením 
na displeji) alebo analógovými prístrojmi, umiestnenými na usmerňovači. 

4.2 Označovanie usmerňovačov 
Označovanie usmerňovačov vykonať ako pri označovaní UPS, uvedenom v bode 4.5 tejto 
kapitoly. 

5. Rozsah dodávateľskej dokumentácie 

5.1 Zdroje nepretržitého napájania  (UPS) 

5.1.1 Základná dokumentácia UPS: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) protokol o odbornej prehliadke a odbornej skúške, 

c) osvedčenie o akosti a kompletnosti, 

d) protokol o vykonaných skúškach vo výrobnom podniku, 

e) protokol o nastavených prevádzkových hodnotách pre SLOVNAFT, a.s., 

f) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu zariadenia, 

g) zoznam náhradných dielov obsahujúci údaje pre presnú špecifikáciu a objednanie 
náhradných dielov. 
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5.1.2 Základná dokumentácia  batérie pre UPS: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) protokol o akosti a kompletnosti, 

c) protokol o vykonanej kapacitnej skúške, 

d) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu batérie, 

e) zoznam náhradných dielov obsahujúci údaje pre presnú špecifikáciu a objednanie 
náhradných dielov. 

5.1.3 Protokol o vykonanej kapacitnej skúške batérie UPS musí obsahovať minimálne 
nasledovné údaje:  

a) typ batérie, 

b) počet článkov,  

c) menovité napätie na článok, 

d) menovitá kapacita článkov C10 v Ah a hodnotu napätia na článok, pre ktorú platí 
menovitá kapacita,  

e) vybíjací prúd (jeho veľkosť je závislá od menovitej kapacity batérie C10) a napätia 
batérie v jednotlivých časových intervaloch, 

f) čas dosiahnutia hodnoty napätia batérie, ktorý je určený pre menovitú hodnotu 
kapacity batérie (čas pri ktorom došlo k prepnutiu režimu prevádzky UPS „práca 
z batérie“ do režimu prevádzky UPS „BY-PASS“). 

5.2 Usmerňovače pre staničné batérie 

5.2.1 Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) napájacie napätie usmerňovača, 

c) menovité výstupné napätie usmerňovača, 

d) menovitý výstupný prúd usmerňovača, 

e) rozsah nastaviteľnosti výstupného napätia usmerňovača, 

f) výstupné charakteristiky usmerňovača pre nabíjanie batérií, 

g) stabilita napätia na výstupe, 

h) maximálne zvlnenie výstupného napätia usmerňovača. 

5.2.2 Základná dokumentácia pre prevádzku a údržbu: 

a) protokol o odbornej prehliadke a odbornej skúške, 

b) osvedčenie o akosti a kompletnosti, 

c) protokol o vykonaných skúškach vo výrobnom podniku, 

d) protokol o nastavených prevádzkových hodnotách pre SLOVNAFT, a.s., 

e) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu zariadenia, 

f) zoznam náhradných dielov obsahujúci údaje pre presnú špecifikáciu a objednanie 
náhradných dielov. 
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6. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1 Schéma napájania spotrebičov jedným UPS 
Príloha č. 2 Schéma napájania distribučného rozvádzača (DT1) jedným 

jednokonverzným UPS 
Príloha č. 3 Schéma napájania distribučného rozvádzača (DT1) jedným 

dvojkonverzným UPS alebo modulárnym UPS 
Príloha č. 4 Schéma napájania distribučného rozvádzača dvoma 

redundantnými jednokonverznými UPS 
Príloha č. 5 Schéma napájania distribučného rozvádzača dvoma 

redundantnými dvojkonverznými UPS alebo modulárnymi UPS 
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- sumárna porucha UPS,

- prevádzka UPS z batérie,

- prevádzka UPS v režime BY-PASS,

- kritická hodnota napätia batérie UPS.

Signalizácia do SRTP:
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- sumárna porucha UPS,

- prevádzka UPS z batérie,

- prevádzka UPS v režime BY-PASS,

- kritická hodnota napätia batérie UPS.

Signalizácia do SRTP:
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- sumárna porucha UPS,

- prevádzka UPS z batérie,

- prevádzka UPS v režime BY-PASS,

- kritická hodnota napätia batérie UPS.

Signalizácia do SRTP:

- sumárna porucha UPS,

- prevádzka UPS z batérie,

- prevádzka UPS v režime BY-PASS,

- kritická hodnota napätia batérie UPS.

Signalizácia do SRTP:
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- sumárna porucha UPS,

- prevádzka UPS z batérie,

- prevádzka UPS v režime BY-PASS,

- kritická hodnota napätia batérie UPS.

Signalizácia do SRTP:

- sumárna porucha UPS,

- prevádzka UPS z batérie,

- prevádzka UPS v režime BY-PASS,

- kritická hodnota napätia batérie UPS.

Signalizácia do SRTP:
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