Instrukcja instalacji zasilacza Smart-UPS™
APCRBC135/APCRBC136
APCRBC136
Wysoka temperatura, 50ºC

rb002a

rb001a

APCRBC135
Standard, 40ºC

Wykonanie okablowania stałego należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
Należy zachować zgodność z obowiązującymi normami elektrycznymi krajowymi i lokalnymi.

Instalacja i wymiana akumulatora wewnętrznego
1 Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę komory
akumulatorów. Zdjąć pokrywę.
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2 Wyjąć akumulator z komory w celu uzyskania dostępu
do jego złączy. Odłączyć akumulator.
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3 Wsunąć akumulator częściowo do zasilacza. Złącza
akumulatora muszą pozostawać na zewnątrz obudowy
urządzenia. Mocno docisnąć oba złącza akumulatora
do siebie. Wsunąć akumulator do wnętrza zasilacza.
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4 Zamknąć pokrywę komory akumulatorów, korzystając
z dwóch śrub odkręconych w kroku 1.
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Podłączanie akumulatora zewnętrznego
Wyjmowanie zaślepki
W komorze akumulatorów zasilacza znajdują się dwie zaślepki: jedna z nich na bocznej ściance zasilacza, a druga
na jego podstawie.

Uwaga: zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi produktu nie można zainstalować
akumulatora wewnętrznego w komorze akumulatorów, jeśli zaślepka w podstawie zasilacza
została wyjęta.
Wyjmowanie akumulatora wewnętrznego opisano w krokach 1 i 2 na poprzedniej stronie.
1 Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę komory
akumulatorów. Zdjąć pokrywę.

rb 0
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2 Wyjąć odpowiednią zaślepkę.
Użyć śrubokrętu.

rb 0
07 a

3 Znaleźć kabel akumulatora zewnętrznego i ochronny
przepust kablowy w opakowaniu akumulatora.
Zacisnąć przepust na kablu akumulatora zewnętrznego.
UWAGA: po zaciśnięciu przepustu na kablu nie można
go otworzyć ani zdjąć z kabla.
Wsunąć kabel akumulatora zewnętrznego do zasilacza przez
otwór w obudowie.
Zatrzasnąć przepust na otworze w obudowie zasilacza.
4 Mocno docisnąć oba złącza akumulatora do siebie.
Umieścić je w komorze akumulatorów.
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5 Zamknąć pokrywę komory akumulatorów, korzystając
z dwóch odkręconych uprzednio śrub.
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Informacje o pomocy technicznej i gwarancji znajdują się w witrynie internetowej firmy APC: www.apc.com.
© 2012 APC by Schneider Electric. Nazwa i logo APC oraz nazwa Smart-UPS są własnością
firmy Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation lub ich
spółek zależnych. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.

PL 990-5210A
5/2012

