Guia de Instalação do Smart-UPS™
APCRBC135 / APCRBC136
APCRBC136
Alta temperatura 50º C
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APCRBC135
Padrão 40º C

A fiação deve ser realizada por pessoal de manutenção qualificado.
Siga todas as normas e códigos de eletricidade nacionais e locais.

Instalação/Substituição da Bateria Interna
 Remova os dois parafusos que fixam a porta
do compartimento da bateria. Remova a porta.
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 Puxe a bateria para fora do compartimento para acessar
seus conectores. Desconecte a bateria.
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 Feche a porta do compartimento da bateria fixando-a
 Deslize a peça da bateria para dentro do no-break.
com os dois parafusos removidos na etapa .
Certifique-se de que os conectores da bateria
permaneçam fora do chassis do no-break. Una os dois
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conectores da bateria com firmeza. Delize a bateria para
dentro do no-break.
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Conexão de uma Bateria Externa
Remova o painel pré-marcado
O no-break possui dois painéis pré-marcados localizados no compartimento da bateria. Um dos painéis está
localizado na parede lateral do no-break. O outro se encontra no piso do no-break.

Nota: De acordo com as normas de segurança do produto, uma bateria interna não poderá ser

instalada no compartimento de bateria se o painel pré-marcado localizado no piso do no-break tiver
sido removido.
Consulte as etapas  e  da página anterior para obter instruções sobre a remoção da bateria interna.

 Remova os dois parafusos que fixam a porta
do compartimento da bateria. Remova a porta.
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 Remova o painel pré-marcado mais conveniente para
a conexão da bateria externa.
Use uma chave de fenda para remover o painel pré-marcado.
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 Localize o cabo da bateria externa e o alívio de tensão
incluído na caixa com a bateria.
Prenda o alívio de tensão no cabo da bateria externa.
NOTA: Uma vez que o alívio de tensão tenha sido
fixado ao redor do cabo, ele não poderá ser aberto
ou removido do cabo.
Deslize o cabo da bateria externa através do orifício
do no-break.
Empurre o alívio de tensão para dentro do orifício do no-break.
 Una os dois conectores da bateria com firmeza.
Coloque os conectores da bateria dentro do compartimento
da bateria.
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 Feche a porta do compartimento da bateria e fixe-a com
os dois parafusos removidos anteriormente.
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Para obter suporte técnico e informações de garantia, acesse o website da APC www.apc.com.
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