السالمة
والمعلومات العامة
Symmetra® LX
العمود
مثبتة على حامل
 UPSطرازات وحدة
فولت 8-4 ,كيلو فولت أمبير 200
فولت 8-4 ,كيلو فولت أمبير 208/240
فولت 8-4 ,كيلو فولت أمبير 220/230/240
فولت 16-4 ,كيلو فولت أمبير 200
فولت 16-4 ,كيلو فولت أمبير 208/240
فولت 16-4 ,كيلو فولت أمبير 220/230/240

رسائل ھامة حول السالمة واألمان
يرجى االحتفاظ بھذه التعليمات  -يحتوى دليل السالمة ھذا على تعليمات ھامة ينبغي اتباعھا أثناء
تثبيت وصيانة األجھزة والبطاريات التي تقدﱢمھا شركة ™ APCمن قِبل شنايدر إلكتريك.
اقرأ التعليمات بعناية ،وتعرﱠف على الجھاز قبل محاولة التثبيت أو التشغيل أو الصيانة ،وقد تظھر الرسائل الخاصة التالية في ھذه الوثيقة أو في ملصق
على الجھاز لتحذرك من المخاطر المحت َملة أو للفت انتباھك إلى المعلومات التي توضح لك طريقة التعامل مع الجھاز.

إضافة ھذا الرمز إلى ملصق الخطر أو التحذير المتعلق بسالمة المنتج يُشير إلى
وجود مخاطر كھربائية ستؤدي إلى حدوث إصابة شخصية إذا لم تُتﱠبع التعليمات.

ھذا ھو رمز تنبيه السالمة ،ويستخدم للتحذير من أخطار اإلصابة التي قد تلحق باألفراد ,فعليك االمتثال لرسائل السالمة التي تعقب
ھذا الرمز لتجنب خطر اإلصابة أو الوفاة.

خطر
تشير عالمة خطر إلى وقوع حادث خطير ،وفي حال عدم تجنبه يؤدي ذلك إلى الوفاة أو اإلصابات الخطيرة.

تحذير
تشير عالمة تحذير إلى وقوع حادث خطير ،وفي حال عدم تجنبه يؤدي ذلك إلى الوفاة أو اإلصابات الخطيرة.

تنبيه
تشير عالمة تنبيه إلى وقوع حادث خطير ،وفي حال عدم تجنبه يؤدي ذلك إلى جروح طفيفة أو متوسطة.

ملحوظة
تستخدم "الملحوظة" لإلشارة إلى ممارسات غير متعلقة باإلصابة البدنية.

توجيھات التعامل مع المنتج
> 18كجم
> 40رطل
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السالمة والمعلومات العامة
تف ّقد محتويات العبوة بمجرد استالمھا,
واحرص على إخطار شركة النقل أو الموزع.في حال وجود أي تلف.
• يمكن استخدام ھذا الجھاز في موقع محظور الوصول إليه.
• احرص على االلتزام بكافة القوانين الوطنية والمحلية للكھرباء,
• احرص على توصيل كافة األسالك من قبل أحد الفنيين المؤھلين.
• تجنب العمل بمفردك في الحاالت الخطرة.
• قد يتم إلغاء إجراءات الضمان في حالة إجراء أي تغييرات أو تعديالت غير مصرح بھا من قِبل شركة شنايدر إلكتريك للتكنولوجيا العالمية.
• احرص على استخدام إمدادات الطاقة غير المنقطعة ) (UPSداخل المنزل فقط.
• تجنب تشغيل ھذا الجھاز في األماكن التي قد تتعرض لضوء الشمس المباشر أو بجانب أي سوائل أو في األماكن التي تزداد بھا األتربة ومعدالت الرطوبة.
• تأكد من عدم انسداد فتحات التھوية الموجودة في ) ,(UPSواترك مساحة كافية لتھوية الوحدة بشكل جيد.
• وفي حال تثبيت  UPSبكبل طاقة يقدمه المصنع ,احرص على توصيل كبل طاقة  UPSبمقبس الحائط مباشرة ،وتجنب استخدام مثبتات التيار أو أسالك
التوصيل.
• نظرًا لثقل المكونات ،احرص دائ ًما على استخدام تقنيات الرفع اآلمنة والمناسبة لوزن الجھاز.
• ونظرًا لثقل البطاريات ،احرص على إزالتھا قبل تثبيت  UPSوحزم البطارية الخارجية ) (XLBPsعلى حامل.
• احرص دائ ًما على تثبيت حزم البطارية الخارجية ) (XLBPsفي الجزء السفلي من أشكال الحوامل المثبتة ،ويجب تثبيت  UPSأعلى حزم البطارية الخارجية
).(XLBPs
• احرص دائ ًما على تثبيت كافة األجھزة الطرفية أعلى إمدادات الطاقة غير المنقطعة ) (UPSعلى أشكال الحوامل المثبِتة.
• صُمم ھذا الجھاز بحيث يتم تركيبه في مكان مغلق ،يتم التحكم في درجة حرارته وخا ٍل من الملوثات الموصلة .يرجى الرجوع إلى المواصفات الموضحة على
موقع شركة  APCمن لمعرفة نطاق درجة الحرارة الفعلي.

السالمة الكھربائية
• تجنﱠب استخدام أي موصﱢل معدني قبل فصل الطاقة.
• وينبغي توصيل بالدائرة الكھربائية الفرعية )من خالل المآخذ الرئيسية( من قبل أحد الفنيين المؤھلين مع الطرازات ذات المدخالت الثابتة في األجھزة.
• مع طرازات  230فولت فقط :لاللتزام بتوجيه التوافق الكھرومغناطيسي  EMCللمنتجات ال ُمباعة في أوروبا ,ال يجب أن يزيد طول موصالت الخرج
المرتبطة بوحدة  UPSعن عشرة أمتار.
• يعمل ال ُم َوصّل األرضي الواقي الخاص بـ  UPSعلى نقل التيار المتسرب من أجھزة رفع الحمولة )من خالل أجھزة الكمبيوتر( ،ويتم تثبيت الموصل األرضي
المعزول ليكون جز ًءا من الدائرة الكھربائية الفرعية التي تغذي  UPSبالكھرباء ،ويجب أن يكون
حجم الموصﱢل ومادته العازلة مثل حجم الدوائر الفرعية األرضية وغير األرضية ومادتھا التي تز ﱢود كافة الموصالت بالطاقة ،وسيكون لون الموصﱢل أخضر
مع شريط أصفر أو بدونه.
• يجب ربط الموصل األرضي الخاص بدخل  UPSبتيار أرضي معزول في لوحة الخدمة.
• في حالة تزويد طاقة دخل  UPSمن خالل نظام منفصل يجب ربط الموصل األرضي في محول اإلمداد بالتيار أو بمجموعة مولد الموتور.

سالمة استخدام األسالك
• تحقق من فصل الدائرة الفرعية )من خالل المآخذ الرئيسية( ودوائر )التحكم( في الفولطية المنخفضة وغلقھا قبل توصيل األسالك أو إجراء أية توصيالت
سواء في صندوق التوصيل أو .UPS
• احرص على توصيل كافة األسالك من قبل أحد الفنيين المؤھلين.
• احرص على تحديد مقاسات األسالك والموصالت وفقًا للقوانين الوطنية والمحلية.
• يجب أن يوافق مفتش األسالك المحلي على األسالك.
• احرص على تخفيف شد األسالك الموصﱢلة للكھرباء )المرفقة مع المنتجات المح ﱠددة(.
ويُوصى بمخففات شد من النوع التعشيقي.
• يجب تغطية كافة الفتحات التي يُدخل فيھا أطراف توصيل  ،UPSفقد يؤدي عدم إجراء ذلك إلى إحداث إصابات شخصية أو تلف الجھاز.
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السالمة عند فصل الطاقة
• نظرًا الحتواء إمدادات الطاقة غير المنقطعة ) (UPSعلى بطاريات داخلية ,فيمكن أن يتسبب ھذا في حدوث صدمة كھربائية حتى عندما تُفصل عن التيار
المتردد والتيار المباشر.
• قد تنشط موصالت خرج التيار المباشر والتيار المتردد من خالل وحدة تحكم آلية أو عن بعد في أي وقت.
• احرص على أداء المھام التالية قبل تثبيت الجھاز أو صيانته:
• اضبط مفتاح تمكين النظام على وضع ) OFFإيقاف التشغيل(.
• اضبط قاطع دائرة اإلدخال على وضع ) OFFإيقاف التشغيل(.
• افصل وحدات البطارية.
• افصل خزانة البطارية الخارجية إن وجدت.
• افصل الدائرة الكھربائية الرئيسية والفرعية.

سالمة استخدام البطارية
• عند استبدال البطاريات احرص على أن تكون نفس العدد والنوع المثبت.
• عادةً ما تدوم البطاريات من سنتين إلى إثنان-خمسة خمس سنوات ،ويرجى العلم بأن العوامل البيئية تؤثر على العمر االفتراضي للبطارية ،كما أن درجات
الحرارة المحيطة المرتفعة وسوء نوعية التيار المتردد والتفريغ المتكرر على فترات قصيرة سيقصر من العمر االفتراضي للبطارية .ينبغي استبدال
البطاريات قبل انتھاء العمر االفتراضي لھا.
• استبدل البطاريات على الفور ,عندما تشير الوحدة إلى ضرورة استبدال البطارية.
• تستخدم شركة ™ APCمن قِبل شنايدر إلكتريك بطاريات مختومة من حامض الرصاص وال تحتاج إلى صيانة ،في ظل االستخدام والتعامل العادي ،ينبغي
أال يكون ھناك أي اتصال مع المكونات الداخلية للبطارية ،قد يؤدي الشحن الفائض أو الحرارة الزائدة أو أي إساءة استخدام آخر للبطاريات إلى تسرب سائل
البطارية ،فقد تكون المادة الكھربية المنبعثة ضارة بالجلد والعينين وقد تكون سامة.
• تنبيه :احرص على نزع الحلي كساعات اليد والسالسل والخواتم قبل تركيب البطاريات أو استبدالھا.
يفضل استخدام أدوات ذات مقابض عازلة .فربما يتسبب التيار العالي لدائرة كھربائية قصيرة أثناء مروره في المواد الموصلة ،في إحداث حروقًا بالغة.
• تنبيه :يحذر التخلص من البطارية عن طريق حرقھا ،ألنھا قد تنفجر.
• تنبيه :تجنب فتح البطاريات أو تشويھھا ،فقد تكون المادة المنبعثة ضارة بالجلد والعينين وقد تكون سامة.
• قم بتخزين وحدة )وحدات( البطارية على درجة حرارة معتدلة مالئمة تكون أقل من  25درجة مئوية.
• قد يؤدي تخزين البطاريات أكثر من ستة أشھر بدون إعادة شحن إلى تلف دائم.
• لالمتثال بضوابط  ،FAAيتم شحن وحدات البطاريات وھي منفصلة عن .UPS
• استخدم بطاريات  APCفقط عند إضافة أو استبدال وحدات البطارية في .UPS

معلومات عامة
• يُكتب رقم الطراز والرقم التسلسلي على ملصق صغير على اللوحة الخلفية ،وتحتوي بعض الطرازات على ملصق إضافي على الھيكل أسفل اللوحة األمامية.
• احرص دائما على إعادة تدوير البطاريات المستعملة.
• احرص على إعادة تدوير مواد التغليف أو حفظھا إلعادة استخدامھا.
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تعليمات السالمة
خطر
خطر التعرض لصدمة كھربائية
• احرص على االلتزام بكافة القوانين الوطنية والمحلية للكھرباء,
• كما يجب توصيل كافة األسالك من قبل أحد الفنيين المؤھلين.
• اقرأ كافة تعليمات التركيب والسالمة الموضحة في ھذا الدليل واتبعھا بدقة.
قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى تلف الجھاز والتعرض إلصابات شخصية أو الموت.

تنبيه
خطر التعرض لصدمة كھربائية
• افصل قاطع دائرة اللوحة الكھربائية قبل تثبيت الوحدة أو األجھزة المتصلة أو صيانتھا.
• افصل األجھزة من الوحدة قبل صيانة أي منھا.
• قد تنشط موصالت خرج التيار المباشر والتيار المتردد من خالل وحدة تحكم آلية أو عن بعد في أي وقت.
• تجنب استخدام وحدة  UPSكإجراء سالمة لقطع التيار.
قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى حدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.

تنبيه
خطر سقوط المعدات
• نظرً ا لثقل المكونات ،احرص دائمًا على استخدام تقنيات الرفع اآلمنة والمناسبة لوزن ال ُمعِدة.
• يجب أن يقوم شخصان برفع اإلطار ثم يقومان بزلقه داخل الرف.
• احرص على تأمين اإلطار داخل الرف قبل تثبيت وحدات الطاقة ووحدات البطارية الخارجية ).(XLBPs
• ال تحرك الرف فور تثبيت اإلطار داخله.
• قم بتركيب وحدات الطاقة عند الجزء األسفل من الرف.
• قم بتركيب وحدات البطارية الخارجية المشار إليھا أعاله ) (XLBPsفوق وحدات الطاقة.
• احرص على تأمين الوحدات الموجودة في اإلطار باستخدام جميع البراغي المرفقة لھذا الغرض.

تجنب استخدام وحدة  UPSكإجراء سالمة لقطع التيار.

قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى تلف الجھاز وحدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.

تنبيه
خطر سقوط المعدات
• نظرً ا لثقل المكونات ،احرص دائمًا على استخدام تقنيات الرفع اآلمنة والمناسبة لوزن ال ُمعِدة.
• ال تحرك الرف فور تثبيت اإلطار ،وحدات الطاقة.XLBPs ،

تجنب استخدام وحدة  UPSكإجراء سالمة لقطع التيار.

قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى تلف الجھاز وحدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.
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وضع الرف
تنبيه
خطر سقوط المعدات
• نظرً ا لثقل المكونات ،احرص دائمًا على استخدام تقنيات الرفع اآلمنة والمناسبة لوزن ال ُمعِدة.
• ضع الرف في الموقع الذي س ُتستخدَم ال ُمعِدة فيه.
• ال تحرك الرف فور تثبيت اإلطار ،وحدات الطاقة.XLBPs ،

تجنب استخدام وحدة  UPSكإجراء سالمة لقطع التيار.

قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى تلف الجھاز وحدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.
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من شنايدر إلكتريك ™ APCشركة
دعم العمالء علي مستوي العالم
:من شنايدر إلكتريك مجانًا على النحو التالي ® Symmetraتتوفر خدمة دعم العمالء لجميع أجھزة شركة
للحصول على وثائق من قاعدة معلومات شركة ، www.apc.com،من شنايدر إلكتريك  APCيرجى زيارة الموقع الخاص بشركة •
.ولتقديم طلبات دعم العمالء APC
)المقر الرئيسي للشركة( – www.apc.com
من شنايدر إلكتريك المحلية الخاصة ببلدان معينة ،حيث تمدك ھذه المواقع بمعلومات عن  APCاحرص على االتصال بمواقع شركة
.دعم العمالء
– www.apc.com/support/
.وذلك باستخدام الدعم اإللكتروني  APCتتوفر خاصية البحث العالمي عن الدعم المتاح في قاعدة معلومات شركة
.من شنايدر إلكتريك عن طريق الھاتف أو البريد االلكتروني  APCيمكنك االتصال بمركز دعم عمالء شركة •
.للتعرف على بيانات االتصال  www.apc.com/support/contactمراكز الدعم الفني المحلية والخاصة ببالد معينة :توجه إلى –
من شنايدر إلكتريك أو  APCلمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول علي دعم العمالء ،يمكنك االتصال بأحد مندوبي شركة –
.موزعيھا الذي اشتريت منه الجھاز

حقوق الطبع والنشر لعام ©  2018محفوظة لصالح شركة  APCمن شنايدر إلكتريكAPC, the APC logo, Smart-UPS and ,
 Symmetraمملوكة لشركة شنايدر إلكتريك للصناعات  S.A.Sأو الشركات التابعة لھا .كما تُعد جميع العالمات التجارية األخرى مل ًكا
ألصحابھا المعنيين.
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